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Lehti Toyota-autoilijoille 2/2009

Lexus ja Toyota Merkkien Merkki -tutkimuksen kärjessä

Verso
Uusi tila-auto

taipuu moneen 
tarpeeseen

Esittelyssä

Lexus
Urban Cruiser

ja
RX 450h



Kaupunkiin on syntynyt 
uusi legenda. 

Urban Cruiser.

Oletko jo kokenut sen?
Se on alle neljämetrinen, ketterä ja muuntautumiskykyinen. Sitä tapaa myös 
täysiverisenä nelivetona, jonka CO2-päästöt ovat pienemmät kuin millään muulla 
nelivetoisella autolla maailmassa. Eikä tämä ole urbaanilegendaa. Urban Cruiser 
on vain täysin uudenlainen auto, jota on turha yrittääkään lokeroida.

Urban Cruiser tarjoaa myös laajan lisävarustevalikoiman. Valittavissasi on 
Terra-, Sol- ja Sol Plus -varustetaso sekä Technology-, Protection- ja Interior-
varustepaketit. Lisäksi voit koska vain täydentää Urban Cruiserin mieleiseksesi 
laajan jälkiasenteisen lisävarustevalikoiman avulla. Tervetuloa tutustumaan 
mallistoon oman Toyota-jälleenmyyjäsi luokse.

www.toyota.
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Toyota-rahaston tukemassa tutkimuksessam-
me olemme arvioineet dieseliä tai luonnon-

kaasua käyttävien kaupunkibussien pakokaasun 
hiukkaspäästöjä ja hiukkasten kulkeutumista 
ihmisen hengitystie-elimistöön.

Tällä hetkellä maailmassa arvioidaan ole-
van jopa 650 miljoonaa autoa, ja autoliikenteen 
määrä kasvaa edelleen. Lisääntyvä liikenne ja 
sen päästöt aiheuttavat merkittäviä terveys- ja 
ympäristöhaittoja erityisesti kaupunkialueilla. 
Haitalliset hiukkaset leijuvat lähellä hengitys-
korkeuttamme, mikä lisää hiukkasten pääsyä 
elimistöön.

Hiukkasista aiheutuvia vakavia terveyshaittoja 
ovat mm. hitaasti kehittyvät pitkäaikaiset sairau-
det, kuten sepelvaltimotauti, keuhkoahtauma, 
astma, keuhkosyöpä ja pitkään jatkuneesta altis-
tumisesta jopa ennenaikainen kuolema. Puhdas-
ta ilmaa Euroopalle -ohjelmassa (CAFE) on ar-
vioitu, että ulkoilman pienhiukkaset aiheuttivat 
vuonna 2000 EU-maissa 347 900 ennenaikaista 
kuolemaa ja terveydellisistä haitoista aiheutuvat 
taloudelliset menetykset arvioitiin 268–781 mil-
jardiksi euroksi vuodessa.

Pakokaasussa olevat hiukkaset voidaan jakaa 
suurempiin nokihiukkasiin ja pienempiin nes-
temäisiin nanohiukkasiin. Nokihiukkaset koos-
tuvat pääosin noesta ja sen pinnalle tiivistyneistä 
haihtuvista yhdisteistä. Näitä hiukkasia syntyy 
dieselmoottoreissa polttoaineen palaessa niu-
kassa hapessa epätäydellisesti. Pienemmät nes-
temäiset hiukkaset muodostuvat pakokaasun 
hiilivetyjen ja sulfaattien tiivistyessä jäähtyvän 
pakokaasun kohdatessa viileämmän ulkoilman. 
Lievempää terveyshaittaa aiheuttaa myös lii-
kenteen nostattama keväinen katupöly.Liiken-
teen päästöjä ja niiden haittoja voidaan vähen-
tää monin eri keinoin. Autojen päästöteknisten 
ratkaisujen tulisi vaikuttaa myös ilmanlaatuon-
gelmiin, eikä yksinomaan kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen, joka nyt yleisesti on näkemyk-
senä. Hiukkaspäästöjä voidaan vähentää esim. 
ottamalla käyttöön uutta moottoriteknologiaa, 
joissa voimanlähteenä käytetään biopolttoainei-
ta, maakaasua, vetyä tai sähköä. Hybridiautoissa 
on bensiini- tai dieselmoottorin lisäksi sähkö-
moottori, minkä vuoksi ne kuluttavat vähem-
män polttoainetta, ja siten vähentäisivät hiuk-
kas- ja kasvihuonepäästöjä. Taloudelliset seikat 
kuitenkin ohjaavat tällä hetkellä polttoaineva-
lintoja dieselin käyttöön ja kasvihuonekaasujen 
vähentämisen kannalta erityisesti biodieselin 
käyttöön. Siirtyminen dieselautoihin edellyttää 
hiukkaspäästöjen parempaa hallintaa terveys-
haittojen ehkäisemiseksi.  

Hiukkaspäästöjä voidaan vähentää myös ra-
kentamalla liikenneympäristö ”esteettömäksi” ja 
panostamalla jouhevaan liikennevirtaan, jolloin 
vältytään ruuhkilta ja joutokäynniltä. Taloudel-
lisella ajotavalla hiukkasmäärä on tutkitusti pie-
nempi, eli tällä tavoin voi vähentää sekä ympä-
ristö- että terveyshaittoja. 

Tutkimuksessamme lähestymme liikenne-
peräisille hiukkasille altistumista uudenlaisella 
menetelmällä käyttäen tietokonepohjaista mal-
lia, joka laskee sisään hengitettyjen hiukkasten 
jakautumisen hengitysteiden eri osiin eli ylähen-
gitysteihin (suu, nenä ja nielu), henkitorveen ja 
suuriin keuhkoputkiin, pieniin keuhkoputkiin 
ja keuhkorakkuloihin. Tässä mallissa hengi-
tysolosuhteita voidaan tarkastella neljässä eri 
aktiivisuuden tasossa: lepo, istuminen, kevyt 
liikunta (kävely) ja raskas liikunta (juoksemi-
nen, pyöräily). 

Tutkimuksessa havaitsimme, että suurin osa 
bussien pakokaasussa olevista hiukkasista kul-
keutuu syvälle hengitystie-elimistöön eli keuh-
korakkuloihin saakka. Keuhkorakkuloista hiuk-
kaset pääsevät solukalvon läpi verenkiertoon, 
josta edelleen muuhun elimistöön, mahdollisesti 
jopa aivoihin saakka. Tutkimuksessa havaitsim-
me huomattavia eroja miesten, naisten ja lasten 
välillä, johtuen mm. hengitysteiden rakenteiden 
eroista näiden ryhmien kesken. Altistuminen oli 
myös suurempaa raskaassa liikunnassa kuin le-
vossa tai altistuttaessa kaasubussin hiukkaspääs-
töjen sijaan dieselbussin hiukkaspäästöille.

Viime aikoina tutkimukset ovat kohdistuneet 
yhä enemmän kaikkein pienimpiin nanoko-
koisiin hiukkasiin, joista valitettavasti tiedetään 
vielä aivan liian vähän. Ensiarvoisen tärkeää on, 
että tieto hiukkaspäästöistä, niiden terveysvaiku-
tuksista, altistumisesta ja pitoisuuksista on mah-
dollisimman ajantasaista ja oikeaa. Näin erilais-
ta tulevaisuutta palvelevat ratkaisut ja päätökset 
hiukkaspäästöjen vähentämiseksi voitaisiin to-
teuttaa parhaalla mahdollisella tavalla.

AU TO I L I JA N  A S I A L L A

Ajantasainen ja oikea tieto 
ohjatkoon päätöksentekoa
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Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto
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6 Toyota Verso
Uusi tila-auto Verso kuljettaa perille jopa 
seitsemän henkilöä ja kohtuullisen määrän 
matkatavaroita.  

12 Toyota Urban Cruiser
Katumaasturityylinen uutuus on alle 
nelimetrinen, viisiovinen perheauto, joka on 
saatavissa joko etu- tai nelivetoisena. 

18 Lexus RX 450h
Lexus RX 450h:n kulusta vastaa bensiini-
voimanlähteen lisäksi kaksi sähkömoottoria. 

24 Lexus Sailing Team
Jani Lehden purjehdustiimi kilpailee 
tämänkin kauden Grand Soleil 42 Race 
-veneellä. 

26 Päiväkodissa säästetään
Päiväkoti Neulasen energiasäästöprojekti 
on voittanut kansainvälisen Yllätä ympäristö-
keksinnöllä -kilpailun Suomen osuuden. 

28 Avensis on taksien suosikki
Toyotalta löytyy ymmärrystä saada taksi-
miehen työväline nopeasti huollettua, ja 
huoltokustannuksetkin ovat kohtuulliset. 

32 Petojen kintereillä
Lassi Rautiainen on mm. Vuoden Luontokuva 
-kilpailun voittaja. Hänen kuhmolainen 
kuvausstudionsa tarjoaa ainutlaatuinen 
paikan susien katseluun. 

36 Millog
Millog vastaa maavoimien vastuulla olevien 
materiaalien vaativasta ja pitkäkestoisesta 
kunnossapidosta niiden elinkaaren ajan.  

38 Katteita Hiluxiin
Pakettiautojen tavaratilan mitat eivät enää 
vaikuta verotukseen. Myös lavakatteiden 
asentamiselle tai käytölle ei ole rajoituksia tai 
veroseuraamuksia. 

42 Huolto täyttää odotukset
Tekniikan Maailma -lehden merkki-
huoltotestin tulokset osoittavat, että 
Toyotan huollon laatutasoa on onnistuttu 
parantamaan entisestään viime vuoden 
aikana. 

44 Taitajien Taitaja 2009
Sami Puhakka on Taitajien Taitaja 2009 
-kilpailun Mekatroniikan ykkönen ja 
ammatillisen koulutuksen keulakuva. 

46 Toyota-laatua
Saksan Auto Bild -lehti on julkaissut vuodesta 
2001 alkaen laatututkimusraporttia, joka 
kertoo vakuuttavaa tietoa automerkkien 
luotettavuudesta.

47 Toyota Snowboard Team
Suomalaislautailijoilla on takanaan menes-
tyksekäs talvi – voitot Big Airin MM-kisoista
ja TTR-kiertueelta. Edessä siintävät 
Vancouverin olympiarinteet.

48 Jäitä kypärään
Toyotan F1-tiimille kausi 2009 on ollut 
toistaiseksi paras. Seitsemän kisan jälkeen 
tiimin pisteet oikeuttavat kolmanteen sijaan 
valmistajien sarjassa.

50 Merkkien Merkki 2009
Lexuksen käyttäjät ovat Suomen 
tyytyväisimpiä autoilijoita. Toiseksi 
tyytyväisimmät asiakkaat ovat Toyotalla. 

51 Uutiset
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erson etumaskissa komeilee koo-
kas Toyota-logo. Modernia keu-
lan ilmettä täydentävät suuriko-
koiset ajovalot. Kylkilinjan voi-
makas pokkaus erottaa alustan 
ja peräosan omiksi kokonaisuuk-

sikseen. Kattolinja jatkuu korkeana pystyyn 
takaluukkuun asti, joten pää- ja tavaratilaa 
löytyy runsaasti. Silti ilmanvastuskerroin on 
vain 0,295.

Corolla Versoon verrattuna uutuus on 70 
mm pidempi (4 440 mm) ja 20 mm leveämpi 
(1 790 mm). Akseliväli on kasvanut 30 mm. 
Kokoero näkyy parhaiten seitsenpaikkaisen 
mallin takimmaisen istuinrivin väljemmissä 
tiloissa ja tavaratilan koossa.

Pirteän helppokäyttöinen
Tyypillinen Verso-luokan ostaja on 30–50-vuo-
tias autoilija, jonka talouteen kuuluu kolme tai 
useampia henkilöitä. Tilojen muunneltavuus, 

suuret sisätilat ja matkustusmukavuus ovat vaa-
timusten kärkipäässä. 

Uuden Verson kaikki 2. ja 3. rivin istuimet 
ovat itsenäisiä, joten niitä voidaan säätää ja tait-
taa alas monipuolisesti. Toisen rivin istuinten 
pituussäätövara on 195 mm. Muunneltavan 
jalkatilan lisäksi tästä on hyötyä kuljettaessa 
takimmaisille istuimille. Suurikokoiset ovet 
helpottavat autoon astumista. 

Kaikkien seitsemän istumapaikan ollessa 
käytössä tavaratilaa on tarjolla 178 litraa, mi-
kä on luokan parhaimmistoa. Lisää kuljetuska-
pasiteettia tulee istuinpaikkoja vähennettäessä 
asteittain niin, että kaksipaikkaisena tavaratilan 
vetoisuus on 1 696 litraa. 

Matkustamossa on paljon erilaisia säilytyslo-
keroita. Etumatkustajan istuimen alla on veto-
laatikko, johon mahtuu vaikkapa vaihtoken-
gät. Toisen penkkirivin jalkatilassa on luukut, 
joiden alta paljastuu reilusti tilaa esimerkiksi 
pikkumatkustajien leluille. Hansikaslokero on ▶

Toyota 
Verso tuo 

matkustamiseen

Uusi tila-auto Verso kuljettaa perille jopa seitsemän 

henkilöä ja kohtuullisen määrän matkatavaroita. 

Monipuolinen varustelu tekee arkiautoilusta hauskempaa. 

Ajamisen taloudellisuudesta puolestaan huolehtii Optimal 

Drive -teknologia.

V

iloa
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▶

kaksiosainen: ylempään, jäähdytettyyn osioon 
mahtuu 1,5 litran juomapullo, ja alemman lo-
keron vetoisuus on 8,2 litraa. 

Kuljettajanpaikalle istuttaessa huomio kiin-
nittyy tavallista keskemmälle sijoitettuun mit-
taristoon, jonka seuraaminen tuntuu vaivatto-
malta. Ilmanvaihdon ja audiolaitteiston sää-
timet löytyvät ilman ihmettelyä ja vaihteen-
valitsin on tyrkyllä omassa kolmionmallises-
sa saarekkeessaan. Audiota on mahdollisuus 
säätää myös ohjauspyörässä sijaitsevista pai-
nikkeista. 

Laajasta ikkunapinta-alasta johtuen liiken-
teen seuraaminen ja pysäköinti on helppoa. 
Tapahtumia takaistuimilla on mukavaa seura-
ta erillisestä, sisätiloihin kohdistetusta panoraa-
mapeilistä. Linea Sol Plus - ja Luxury-malleis-
sa katvealueen tapahtumia voi peruutettaessa 
seurata taustapeiliin sijoitetulta peruutuska-
meran näytöltä.

Matkustamon ilmavuutta korostaa valin-

naisvarusteinen panoraamakatto. Se on C-seg-
mentin tila-autoluokan suurin (pituus 1 160, 
leveys 1 180 mm). Katossa on sähkötoiminen 
lamelliverho, jonka avulla valon määrää sisällä 
voidaan säädellä.

Tehokas mutta pihi
Verson laajassa moottorivalikoimassa on kaksi 
bensiinimallia sekä kolme dieseliä, joiden va-
rustukseen kuuluu hiukkassuodatin tai edis-
tyksellinen D-CAT-järjestelmä. Toyota Opti-
mal Drive -ajattelu on toiminut ohjenuorana 
moottori- ja voimansiirtototeutuksia tehtäessä. 
Se tarkoittaa suorituskyvyn maksimoimista sa-
malla kun päästölukemat minimoidaan.

1,6 litran Valvematic -bensiinimoottori tuot-
taa 97 kW (132 hv). Uudella 6-nopeuksisella 
manuaalivaihteistolla yhdistetyn ajon kulutus 
on 6,7 l/100km, joka tarkoittaa CO2-päästöinä 
158 g/km. Toinen bensiinimoottorivaihtoehto 
on 1,8 Valvematic. Se tuottaa 11 kW (15 hv) 

enemmän huipputehoa ja 20 Nm enemmän 
vääntöä (180 Nm) kuin pikkuveljensä. Manu-
aalivaihteiston rinnalla on valittavissa portaa-
ton Multidrive S -automaatti, jolla yhdistetty 
kulutuslukema on 7,0 l/ 100 km.

Dieselit ovat 2,0- ja 2,2 -litraisia. Pienempi-
kokoisen teho on 93 kW (126 hv). Jo matalil-
la käyntinopeuksilla 310 Nm vääntävän vaih-
toehdon yhdistetyn ajon kulutus on vain 5,6 
l/100 km. Hiilidioksidipäästöt ovat vastaavasti 
alhaiset, 146 g/km. 

Suuremmasta dieselmoottorista on kaksi te-
hoversiota. 110-kilowattinen (150 hv, 340 Nm) 
on varustettu kuusivaihteisella automaatilla 
ja 130-kilowattinen (177 hv, 400 Nm) kuusi-
nopeuksisella manuaalivaihteistolla. Molem-
pien moottorimallien varustukseen kuuluu 
D-CAT-järjestelmä, joka vähentää partikkeli-
päästöjä sekä oleellisesti myös typenoksideja. 
Tehokkain moottorivaihtoehto tekee Versosta 
poikkeuksellisen suorituskykyisen tila-auton: 

Liikenteen 
seuraaminen ja 
pysäköinti on 
helppoa

Mittaristo on 
sijoitettu tavallista 
keskemmälle. 
Vaihteenvalitsin 
työntyy mukavasti 
kuljettajan ulottuville.

seitsemänpaikkai-
seen malliin mahtuu 
mukavasti mukaan 
tavallista isompi-
kin perhe. Tavarati-
laa jää silti käyttöön 
1�8 litraa.

Takaistuimet on 
helppoa laskea yh-
dellä otteella täysin 
vaakatasoon. Tava-
ratilan lattiasta tu-
lee tasainen. Vetoi-
suus on suurimmil-
laan 1 �9� litraa.

Linea sol Plus -varusteisen 
Verson peruutuskameran näyttö 
sijaitsee taustapeilissä.
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TOyOTA VersO,  Tekniset tiedot
Moottori 1.� Valvematic 1.8 Valvematic 2.0 D-4D DPF 2.2 D-4D DPF 150 2.2 D-CAT 1��
Polttoaine Bensiini Bensiini Diesel Diesel Diesel
Iskutilavuus, cm3 1 598 1 798 1 998 2 231 2 231
Iskun pituus x halkaisija, mm 80,5 x 78,5 80,5 x 88,3 86,0 x 86,0 86,0 x 96,0 86,0 x 96,0
suurin teho, kW (hv)/r/min 97 (132) / 6 400 108 (147) / 6 400 93 (126) / 3 600 110(150) / 3 600 130(177) / 3 600
suurin vääntömomentti, Nm /r/min 160/4 400 180/4 000 310/1 800 – 2 400 340/2 000 – 2 800 400/2 000 – 2 800
suorituskyky
Vaihteisto 6 M/T 6 M/T / Multidrive 6 M/T  6 A/T 6 M/T
Huippunopeus, km/h 185 190 / 185 185 195 210
0–100 km/h, s 11,7 10,4 / 11,1 11,3 10,1 8,7
Polttoaineen kulutus, yhdistetty l/100 km 6,7 7,0 / 7,0 5,4 6,8 6
CO2-päästöt, yhdistetty, g/km 158 162 / 164 140 178 159
Hinnat arvioidulla autoverolla alkaen, euroa 25 108 28 008 / 29 362 28 798 36 156 35 553
Mitat ja massat
Pituus, mm 4 440
Leveys, mm 1 790
Korkeus, mm 1 630
Akseliväli, mm 2 780
Tavaratila, l 178 – 1 696
Omamassa alkaen, kg 1 420
Perävaunumassa, jarrullinen kg 1 300
Perävaunumassa, jarruton, kg 450

Tarkemmat tiedot: www.toyota.fi

Kiihdytys 0–100 km/h tapahtuu 8,7 se-
kunnissa ja huippunopeudeksi ilmoite-
taan 210 km/h.

entä jos kolahtaa?
Verso on kattavasti turvavarusteltu. 
Elektroninen jarruvoimien jako, jar-
ruassistentti ja luistonesto luovat aktii-
visen turvallisuuden peruselementit. 
Ajonvakautus VSC+ auttaa kuljettajaa 
tekemään ohjauspyörällä oikeansuun-
taisen korjausliikkeen luistotilanteissa. 
Mäkilähtöavustin helpottaa liikkeelle-
lähtöä jyrkissä ja liukkaissa ylämäissä. 
Verso pysyy paikallaan, kun kuljettaja 
siirtää jalkaansa jarrupolkimelta kaa-
sulle. Vakiovarustus pyrkii siis vähen-
tämään niin pienten kuin suurtenkin 
osumien syntymistä. 

 Aina yhteentörmäyksiä ei voida vält-
tää. Passiivisen turvallisuuden paranta-
miseksi Versossa on seitsemän turvatyy-
nyä, aktiiviset etuniskatuet ja kaikkien 
istuinpaikkojen turvavyömuistuttimet. 
Korirakenteessa on energiaa sitovia 

elementtejä, jotka pienentävät etu- ja 
sivutömäyksien aiheuttamia loukkaan-
tumisriskejä. Toteutuksella tähdätään 
huipputuloksiin puolueettomissa tör-
mäystesteissä. 

Jalankulkijoiden törmäysturvallisuut-
ta parantaa esimerkiksi energiaa sitova 
konepelti, jonka lukitus sallii voimak-
kaan kokoonpainumisen.

Versoon on tarjolla neljä eri varuste-
tasoa. Kaikkien mallien vakiovarusteita 
ovat esimerkiksi ilmastointi, mäkilähtö-
avustin, MP3- ja WMA-yhteensopiva 

audiolaitteisto, LED-jarruvalot ja auto-
maattinen ovien lukitus. 

Linea Solissa on lisäksi etusumu-
valot, sähkötoimiset takaikkunat, il-
mastointiautomatiikka, Bluetooth ja 
lentokonetyyliset pöydät etuistuinten 
selkänojissa. 

Linea Sol Plus -taso lisää varusteiksi 
16 tuuman kevytmetallivanteet, sade- 
ja hämärätunnistimen, avaimettoman 
sisäänkäynnin ja käynnistyksen, va-
kionopeussäätimen ja nopeudenrajoit-
timen sekä aurinkoverhot 2. istuinrivin 

sivuikkunoihin. 
Korkeimmin varustetussa Luxury-

versiossa on panoraamakatto, kuuden 
levyn cd-vaihtaja kojetaulussa, Xenon-
ajovalot ja 17 tuuman kevytmetalli-
vanteet. 

Malliston hinnat arvioidulla auto-
verolla alkavat 25 108 eurosta. Seitsen-
paikkaisuus lisää hintaa noin 755 eurol-
la. Ensimmäiset autot ovat jo nähtävillä 
Toyota-liikkeissä, täysi mallivalikoima 
tulee koeajettavaksi elokuussa. Lisätie-
toa löytyy sivuilta www.toyota.fi 

Korirakenteessa on energiaa sitovia elementtejä, 
jotka pienentävät etu- ja sivutömäyksien aiheuttamia 
loukkaantumisriskejä. 

Toyota Verson muodot 
henkivät urheilullisuutta ja 
vakautta. Mukavuustaso ja 
käytännöllisyys suunniteltiin 
eurooppalaismakuun 
soveltuviksi.

Toisen istuinrivin jalkatilassa sijaitseviin lokeroihin on 
helppoa varastoida esimerkiksi askartelutarvikkeita 
pitkiä ajomatkoja silmällä pitäen.

Hansikaslokeron ylempi osio on Linea sol -varustetasosta 
lähtien jäähdytetty. siihen mahtuu jopa 1,5 litran juomapullo. 
Alemman lokeron vetoisuus on 8,2 litraa.

Toyota Versoon saa lisävarusteena kokoluokkansa suurimman 
panoraamaikkunan. sen läpi tulevan valon määrää on helppoa säädellä 
sähkötoimisella verholla.
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Urban 

Urban Cruiser AWD luo uuden 
standardin nelivetoisten 
henkilöautojen taloudellisuudelle. 
Yhdistetyn ajon kulutuslukema on 
vain 4,9 l/ 100 km ja hiilidioksidi
päästöt 130 g/km.

– legenda jo syntyessään
Cruiser 

▶
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Toyota-mallisto laajeni kesän 
alussa katumaasturityylisel-
lä Urban Cruiserilla. Uu-
tuus on alle nelimetrinen, 
viisiovinen perheauto, joka 

on saatavissa joko etu- tai nelivetoise-
na. Moottorivaihtoehdot ovat 1,33 lit-
ran Dual VVT-i -bensiini- ja1,4 D-4D-
dieselmoottori.

Nykyaikaisille perheautoille asetetaan 
kovia vaatimuksia. Yleisimpiin toiveisiin 
kuuluvat hyvät tilat, tyylikkyys, mukava 
suorituskyky, taloudellisuus ja maltilli-
nen hinnoittelu. Urban Cruiser vastaa 
näihin haasteisiin.

– Japanissa valmistettu auto on muo-
toilu kotimaassaan. Ulkonäkö henkii 
innovatiivisuutta. Omaleimainen, leveä 
olemus on syntynyt sivuille työntyvillä 
puskureilla ja suurella pyöräkoolla, ker-
too Urban Cruiserin pääinsinööri Kiyo-
katsu Miura.

Optimoinnilla hyviä tuloksia
Toyota on sitoutunut laskemaan mallis-
tonsa hiilidioksidipäästöjen keskiarvon 
alle 140g/km tänä vuonna. Siksi valmis-
taja on kehittänyt uuden Toyota Opti-
mal Drive -voimanlähdefilosofian, jos-

Toyota Urban Cruiser 
– joko etu  
tai nelivetoisena

▶

Rohkea muotoilu on 
antanut uutuudelle 
jykevän ilmeen. 
Jäähdyttäjän 
säleikön vahvat 
viisteet jatkuvat 
etupuskurissa 
rekisterikilven 
tasalle.

Sisäilmeen suunnittelusta vastasi 
Toyotan Ranskassa sijaitseva 
muotoilukeskus ED2. Pirteä tunnelma 
vastaa ulkonäön antamaa mielikuvaa.

Linea Sol Plus  
varustetasoon 
kuuluu Smart Entry 
avainjärjestelmä. 
Ovikahvat ovat 
isokokoiset.

Vaikka 
matkustamosta 
on tehty tilava, 
Urban Cruiseriin 
mahtuu reilusti 
matkatavaroita.

Mittariston 
pääroolissa 
on yhdistetty 
kierrosluku ja 
nopeusmittari. 

Sopivan kokoista autoa on 
mukava ajaa ja pysäköidä 
kaupungin vilinässä. 
Etenkin nelivetomalli 
selviää kunnialla haja
asutusalueiden upottavista 
tieosuuksista.
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Toyota Urban Cruiser, Tekniset tiedot
Moottori 1,33 Dual VVTi 2WD 1,4 D4D DPF 2WD 1,4 D4D DPF AWD
Polttoaine Bensiini Diesel Diesel
Iskutilavuus, cm3 1 329 1 364 1 364
Iskun pituus x halkaisija, mm 72,5 x 80,5 73,0 x 81,5 73,0 x 81,5
Suurin teho, kW (hv)/r/min 74 (100) / 6000 66 (90) / 3800 66 (90) / 3800
Suurin vääntömomentti, Nm /r/min 132 / 3800 205 / 1800 – 2800 205 / 1800 – 2800
Suorituskyky
Vaihteisto / vetotapa 6 M/T / etuveto 6 M/T / etuveto 6 M/T / neliveto
Huippunopeus, km/h 175 175 175
0–100 km/h, s 12,5 11,7 12,5
Polttoaineen kulutus, yhdistetty l/100 km 5,5 4,5 4,9
CO2päästöt, yhdistetty, g/km 129 118 130
Hinnat arvioidulla autoverolla alkaen, euroa 19 596,32 22 449,59 24 942,90
Mitat ja massat
Pituus, mm 3 930
Leveys, mm 1 725
Korkeus, mm 1 540
Akseliväli, mm 2 460
Tavaratila, l 314 – 749
Omamassa alkaen, kg 1 120
Perävaunumassa, jarrullinen kg 800
Perävaunumassa, jarruton, kg 550

Tarkemmat tiedot: www.toyota.fi

sa optimoidaan ilma-polttoaineseoksen 
palamista, kitkan vähentämistä ja pai-
non sekä koon pienentämistä.

Uusi 1,33 litran bensiinimoottori on 
varustettu Stop & Start -järjestelmällä, 
joka sammuttaa moottorin automaat-
tisesti esimerkiksi liikennevaloihin py-
sähdyttäessä. Vastaavasti se käynnistyy 
heti, kun kytkinpoljinta taas painetaan. 
Voimanlähde toi Yaris-mallille Ekoau-
to 2009 -tittelin helmikuussa. Moottori 
tuottaa 74 kW (100 hv) huipputehon ja 
132 Nm vääntöä. Yhdistetyn ajon kulu-
tus on 5,5 l/100 km ja vastaavat hiilidi-
oksidipäästöt 129 g/km.

Dieselmoottori on 1,4-litrainen ja 66-
kilowattinen (90 hv). Suurin vääntömo-
mentti, 205 Nm, on käytössä kierrosalu-
eella 1 800–2 800 r/min. Common rail 
-tekniikkaa hyödyntävän moottorin 
varustukseen kuuluvat piezosähköiset 
polttoainesuuttimet sekä hiukkassuo-
datin. Etuvetomallin yhdistetyn ajon 
kulutus jää 4,5 litraan/100 km ja hii-
lidioksidipäästöt 118 grammaan/km. 
Kaikkien Urban Cruiser -mallien voi-
mansiirrosta vastaa kuusinopeuksinen 
käsivaihteisto.

Dieselmalli on saatavilla myös neli-

vetoisena. Siinä moottorin vetovoimas-
ta jaetaan tarpeen mukaan takapyörille  
0–50 %. Active Torque Control AWD 
-järjestelmä säätää automaattisesti voi-
man jakautumista pidon ja suuntava-
kauden parantamiseksi. Erittäin liuk-
kaissa oloissa ja alle 40 km/h nopeuk-
silla neliveto voidaan lukita kiinteästi 
päälle etenemisen varmistamiseksi. Jär-
jestelmä vastaa toteutukseltaan RAV4:n 
rakennetta. 

Nelivetoinen Urban Cruiser luo uu-
den standardin nelivetoisten henkilöau-
tojen hiilidioksidipäästöille. Yhdistetyn 
ajon kulutuslukema on 4,9 l/ 100 km ja 
hiilidioksidipäästöt vain 130 g/km.

Viihtyisää ajamista
Urban Cruiserin ulkonäkö on muka-
vasti poikkeava ja innostava. Siihen 
sulautuvasta sisäilmeestä vastasi To-
yotan Etelä-Ranskassa sijaitseva muo-
toiluosasto ED2. Kaikki hallintalaitteet 
löytyvät tutuilta paikoilta, mutta uut-
ta ilmettä antaa mm. yhdistetty nope-
us- ja kierroslukumittari. Viimeistelty 
laatu näkyy useissa yksityiskohdissa ja 
verhoilumateriaaleissa.

Pitkä akseliväli, 2 460 mm, sekä pie-
net etu- ja takaylitykset mahdollistavat 
hyvät sisätilat. Etuvetoisen version ta-
varatilan vetoisuus on normaaliasen-
nossa 314 litraa, nelivetoisen 305 litraa. 
Kun takaistuimien selkänojat lasketaan 
alas, vetoisuudet ovat vastaavasti 749 ja 
673 litraa. Muuntelun helpottamiseksi 
etuvetoisten mallien takaistuimissa on 
myös etäisyyssäätö. Miellyttävät ajo-
ominaisuudet vastaavat menevää ole-
musta. Uutuus kulkee vakaasti maan-

tienopeuksilla, ei arastele mutkateitä ja 
varsinkin nelivetoisena se viihtyy myös 
upottavammilla ajoalustoilla. Kohtuulli-
set korimitat tekevät kaupunkiajosta ja 
pysäköimisestä vaivatonta.

Turvallisuus aina mukana
Urban Cruiser on suunniteltu antamaan 
erinomaista aktiivista ja passiivista tur-
vaa matkustajilleen. Myös mahdolliset 
jalankulkijatörmäykset ovat olleet suu-
rennuslasin alla. Korirakenteessa on 
käytetty paljon suurlujuusterästä vahvan 
mutta kevyen kokonaisuuden aikaan-
saamiseksi. Turvallisuustoteutuksesta 
kertoo esimerkiksi se, että ovien sisä-
verhoukset ovat sivutörmäyksiä silmäl-

läpitäen iskuja absorboivaa materiaalia. 
Kyynärnojat on suunniteltu murtumaan 
kylkikolareissa loukkaantumisriskien 
minimoimiseksi.

Passiivista turvallisuutta autoon tuo-
vat seitsemän turvatyynyä, joista yksi 
on kuljettajan polviturvatyyny. Kaikki 
turvavyöt on varustettu esikiristimillä 
ja voimanrajoittimilla. Etumatkustajien 
päätuet ovat aktiiviset, jotka ehkäisevät 
niskan retkahdusvammojen syntymistä 
peräänajotilanteissa. Aktiivista turvalli-
suutta parantavat mm. lukkiutumatto-
mat jarrut, elektroninen jarruvoimien 
jako, jarruassistentti, luistonestojärjes-
telmä sekä ajonvakautus.

Toyota-mallien törmäysturvallisuus 

on todettu erinomaiseksi useissa tes-
teissä. Esimerkiksi sekä Avensis että iQ 
saivat alkuvuonna uudistuneessa Euro 
NCAP -testissä täyden viiden tähden 
luokitukset. 

Tyylitaju vakiona
Urban Cruiserin vakiovarustelu on kat-
tava. Linea Terra -malliin kuuluvat esi-
merkiksi korinväriset puskurit ja ulko-
peilit, 16-tuumaiset renkaat, kuljettajan 
istuimen korkeussäätö, vaihteen vaih-
tamismerkkivalo, ilmastointilaite, op-
titron-mittaristo ja MP3- yhteensopiva 
audiolaitteisto kuudella kaiuttimella.

Linea Sol -varustelu pitää sisällään 
edellisten lisäksi mm. korinväriset oven-

kahvat, kevytmetallivanteet, sumuva-
lot, nahkapäällysteisen ohjauspyörän, 
jossa on audiosäätimet ja Bluetooth-
järjestelmä.

Linea Sol Plus -malli tuo lisämuka-
vuutta sähköisesti sisääntaittuvilla ulko-
peileillä, tummennetuilla takasivuikku-
noilla, Smart Entry -avainjärjestelmällä 
ja automaattisesti tummuvalla tausta-
peilillä. Parhaiten varusteltuun versioon 
on saatavilla lisävarusteena esimerkiksi 
kosketusnäytöllä varustettu karttanavi-
gointijärjestelmä.

Urban Cruiserit ovat koeajettavis-
sa Toyota-liikkeissä. Hinnat alkavat  
19 596,32 eurosta sisältäen autovero-
arvion 3 806,32 euroa. 

Kohtuulliset 
korimitat tekevät 
pysäköimisestä 
vaivatonta

Urban Cruiserin 
ajoominaisuudet 
ovat tasapainoiset. 
Moottorivaihtoehdot 
tarjoavat hyvän 
suorituskyvyn 
alhaisilla kulutus  
ja päästöarvoilla. 
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▶

Lexus RX 450h

Ulkonäkönsä perusteella Lexuksen uutta crossoveria saattaa 
moni pitää ”ökyautona”. Lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, 
että kyseessä onkin ekoauto. Uuden hybridimallin päästöarvot 
jäävät 148 grammaan/km ja kulutus 6,3 litraan satasella.

yllättää
Premiumluokan 

neliveto 
taloudellisuudellaan 
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▶

uonna 2005 esitelty Lexus RX 400h osoitti 
nopeasti pätevyytensä vaativien asiakkai-
den keskuudessa. Alhaiset päästölukemat, 
hyvä suorituskyky ja laadukas kokonai-
suus ovat vakuuttaneet maailmanlaajuisesti 
noin 150 000 autoilijaa.

Uutuusmallissa esitellään toisen suku-
polven Lexus Hybrid Drive -tekniikka. 
Uusi RX 450h on edeltäjäänsä hieman 
suurempi ja 10 % tehokkaampi. Kulutus- 
ja päästölukemien huomattavien paran-
nusten ohella myös kylmäkäyttöominai-
suuksia sekä suorituskykyä onnistuttiin 
hiomaan. Sulavasti toimivat tekniset rat-
kaisut antoivat hyvän pohjan useille RX 
450h:n ylellisille toteutuksille.

OmaLeimainen mUOtOkieLi

RX-mallin ulkonäössä on aistittavissa L-fi-
nesse-muotoilutyylin uusimmat linjaukset. 
Vantteran lihaksikas olemus yhdistyy hie-
nostuneisuuteen. Avarat sisätilat on mah-
dutettu järkevästi mitoitettuun koriin. Pi-
tuus on kasvanut edeltäjään verrattuna 10, 

leveys 40, korkeus 15 ja akseliväli 20 mm. 
Sisällä kyynärnojien välistä leveyttä lisät-

tiin 52 mm, etu- ja takaistuimien etäisyyttä 
suurennettiin sekä tavaratilan pituutta ve-
nytettiin. Kokonahkaverhoiltujen istuinten 
mukavuutta parannettiin mm. lisäämällä 
pehmusteita. Istuinlämmittimien toimin-
taa kehitettiin siten, että se tuottaa erilai-
sia lämpötiloja istuimen eri osiin. Kaikki 
sisustuksen yksityiskohdat on viimeistelty 
lexusmaisen laadukkaasti.

Takaistuinrivi on muunneltavissa hel-
posti, ja istuimet taittuvat alas suhteessa 
40:20:40. Istuinten etäisyyssäätö mahdol-
listaa erilaiset jalka- ja tavaratilatarpeet. Ta-
kaistuinten selkänojien kallistuksen säätö 
hemmottelee takana matkustavia ja hou-
kuttelee rentoutumaan. 

tekniikan UUsi sUkUPOLVi

Premiumluokan nelivetoautoihin on to-
tuttu yhdistämään tavallista korkeammat 
kulutus- ja päästölukemat. Lexus RX 450h 
tekee poikkeuksen. Hienot tekniset edis-

tysaskeleet nostavat uutuuden omalle ta-
solleen. Yhdistetyn ajon kulutus on nyt 6,3 
l/100 km, jota vastaavat hiilidioksidipäästöt 
ovat 148 g/km. Arvot ovat tuttuja esimer-
kiksi C-segmentin pienimmistä bensiini-
moottorimalleista.

Taloudellisuus ei ole karsinut edistyksel-
lisen auton voimavaroja. Hybridijärjestel-
mä tuottaa 220 kW (299 hv) kokonaiste-
hon, jonka avulla auto kiihtyy 0–100 km/h 
7,8 sekunnissa. Huippunopeus on 200 km/h. 
Bensiinimoottorina toimii 3,5 litran V6, 
jonka huipputeho, 183 kW (249 hv) ja  
317 Nm vääntö, riittäisivät sellaisenaankin 
antamaan RX:lle mukavan suorituskyvyn. 
Bensiinivoimanlähde on sovitettu toimi-
maan tehokkaassa yhteistyössä kahden 
sähkömoottorin kanssa. 

V6-moottori hyödyntää Atkinson-työ-
kiertoa, jossa imuventtiili sulkeutuu ta-
vanomaista myöhemmin. Lyhyemmällä 
puristustahdilla saavutetaan pienemmät 
kaasunvaihdon energiahäviöt ja pakokaa-
sujen lämpötila madaltuu. Pakokaasujen 

takaisinkierrätyksessä (EGR) on jäähdy-
tystoiminto, jolloin imukanavaan joh-
dettujen pakokaasujen lämpötila on sel-
västi perinteistä matalampi. Moottorin 
luontainen käyntilämpötila madaltuu ja 
pumppaushäviöt ovat pienemmät. Mo-
derni EGR ja Atkinson-työkierto mah-
dollistavat pienemmän katalysaattoreita 
varjelevan polttoaineensyötön rikastus-
tarpeen kiihdytystilanteissa. 

Pohjoisia oloja ajatellen pakokaasu-
lämpöjen talteenotto (EHR) on merkit-
tävä järjestelmä. Sen avulla moottorin 
jäähdytysnestettä lämmitetään pako-
kaasulämmöllä kylmäkäynnistysten yh-
teydessä, jolloin bensiinimoottori saa-
vuttaa nopeammin käyntilämpötilansa. 
Matkustamo lämpenee nopeammin ja 
hybridijärjestelmä pystyy luopumaan 
bensiinimoottorin käytöstä aktiivisem-

min. Kylmien ajokelien taloudellisuus 
on parantunut edeltäjään verrattuna 
lähes neljänneksellä.

Itse hybridijärjestelmäänkin on tehty 
suuria muutoksia. Voimansiirto vaatii 
vain normaalin vaihteiston tarvitse-
man tilan bensiinimoottorin jatkeena. 
Vaihteiston tehohäviöitä on pienennet-
ty esimerkiksi laakerointia parantamalla 
ja öljypumpun toimintaa tehostamalla. 
Portaaton vaihteisto huomioi nyt myös 
ylä- ja alamäet oikeanlaisen välityssuh-
teen käyttämiseksi. Halutessaan kul-
jettaja voi käyttää kuutta esiohjelmoi-
tua kiinteää välitystä suorituskyvyn tai 
moottorijarrutuksen tehostamiseksi.

HienOtUnteista säHköVOimaa

Sähkötoimintojen sydämenä toimii te-
honsäätöyksikkö, jolla on monta tärke-

ää tehtävää. Se muuntaa ajoakkujänni-
tettä ajomoottoreille sopivaksi, säätää 
ajo- ja lataustoimintoja sekä huolehtii 
tavanomaisen, esimerkiksi apulaitteita 
ruokkivan 14 voltin akun varaustilas-
ta. Tehonsäätöyksikön kokoa on pie-
nennetty 40 % ja painoa kevennetty  
27 %. Sen aiheuttamat tehohäviöt ovat 
nyt kymmenyksen aiempaa pienemmät. 
Sähkötekniikkaan liittyvät edistysaske-
leet ovat siis olleet melkoisia.

Lexus RX 450h:n kulusta vastaa ben-
siinivoimanlähteen lisäksi kaksi säh-
kömoottoria. Niitä käytetään tarpeen 
mukaan, joko yksinään tai yhdessä. 
Liikkeellelähtö tapahtuu aina etupyöriä 
käyttävällä, teholtaan 123 kW:n (167 hv) 
sähkömoottorilla, joka vastaa pääsään-
töisesti myös muusta auton sähkövoi-
malla liikuttelusta ajon aikana. Nelivetoa 

keskikyynärnojas-
sa on tietokonehii-
ren logiikalla toi-
miva säädin, jon-
ka avulla voidaan 
hallita esimerkik-
si ilmanvaihdon, 
puhelimen ja 40 
gigatavun kiinto-
levyllä varustetun 
navigaattorin toi-
mintoja. monitoi-
minäytön koko on 
8 tuumaa.

matkustamoa 
on vaivatonta 
muokata erilaisiin 
kuljetustarpeisiin. 
takaistuimissakin 
on etäisyys- ja 
kaltevuussäädöt.

RX 450h pystyy liikkumaan pelkän sähkövoiman turvin

Lexus RX 450h:n 
kojetaulu jakaan-
tuu selkeästi 
kahteen osioon. 
HUD-tuulilasi-
näyttö heijastaa 
haluttaessa tär-
keimmät infor-
maatiot kuljettajan 
välittömään katse-
kenttään.
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tarvittaessa 50 kW:n (68 hv) sähkömoottori 
vastaa takarenkaiden pyörittämisestä.

Kuljettajalla on mahdollisuus valita ku-
hunkin ajotilanteeseen sopivin ajotoimin-
tatila. ECO-tilassa hybridijärjestelmä vastaa 
kaasupolkimen liikkeisiin tavallista rauhal-
lisemmin ja esimerkiksi ilmastointilaitetta 
rasitetaan kiihdytyksissä vähemmän talou-
dellisuuden parantamiseksi. 

RX 450h pystyy liikkumaan pelkän säh-
kövoiman turvin alle 40 km/h nopeuksilla. 
Äänetön ja päästötön toimintasäde riippuu 
akkujen varaustilasta. Kuljettaja voi valita 
erillisen EV-ajotilan, jolloin bensiinimoot-
tori ei käynnisty lainkaan. Hyviä EV-käyt-
tötilanteita ovat esimerkiksi autotalliin ajo 
tai ruuhkassa matelu. 

Erityisen liukkaita ja lumisia ajoalusto-
ja varten uutuudessa on myös mahdollista 
valita SNOW-asento. Tällöin voimaa välit-
tyy automaattisesti vähemmän ja vältytään 
renkaiden sutimiselta. Takaveto on SNOW-
asennossa jatkuvasti kytkettynä päälle, jol-
loin kaikki pyörät vetävät jo ennen rengas-
pidon pienintäkään lipeämistä.

VaRUsteLU VakUUttaa

Modernin hybridiauton edistyksellisyys ei 
rajoitu pelkkään ajojärjestelmään. Lexus RX 
450h:n käyttäjä pääsee nauttimaan useista 
uusista ominaisuuksista, jotka helpottavat 
matkantekoa. 

Tärkeimpien mittarinäyttöjen havain-
nointi on tehty mahdollisimman helpok-
si kuljettajalle. Lentoteollisuudesta tuttu 
Head-Up Display (HUD) -tuulilasinäyttö 
heijastaa haluttaessa keskeiset tiedot selkeän 
vaaleina näkökenttään. Heijasteen paikkaa 
ja voimakkuutta voidaan säätää.

Keskikyynärnojassa on tietokonehiiren 
logiikalla toimiva säädin, jonka avulla voi-
daan hallita esimerkiksi ilmanvaihdon, pu-
helimen ja 40 Gt:n kiintolevyllä varustetun 
navigaattorin toimintoja. Monitoiminäytön 
koko on 8 tuumaa.

Avaimettomaan sisäänkäyntiin ja käyn-
nistysjärjestelmään liittyy valaistusauto-
matiikka, joka sytyttää auton ulko- ja si-
säpuoliset valot. Kohteliasta tunnelmaa 
ylläpitää myös ohjauspyörän ja kuljettajan 
istuimen sähköisten säätöjen toiminta. Kun 
RX 450h sammutetaan, siirtyy ohjauspyö-
rä automaattisesti ylimpään ja syvimpään 
asentoonsa. Samalla kuljettajan istuin liu-
kuu 50 mm taaksepäin ulospääsyn helpot-
tamiseksi. Käynnistyksen yhteydessä istuin 
ja ohjauspyörä siirtyvät edellisen ajokerran 
säätöihin.

Parkkipaikoilla ja epätavallisessa, estei-
tä sisältävässä maastossa liikuttaessa nä-
kyvyyttä parantaa oikean kyljen puolella 
sijaitsevat kaksi kameraa, jotka yhdessä 
pysäköintitutkien kanssa antavat selkeää 
informaatiota katvealueilta. 

Auton hienostuneisuus ilmenee myös 
esimerkiksi sähkösäätöisten ikkunoiden toi-
minnassa. Ne liikkuvat tavallista hitaammin 
säätämisen alku- ja loppuvaiheissa häiriö-
äänten vaimentamiseksi ja huolellisen sul-
keutumisen varmentamiseksi. Vakiovarus-
teisen, kuuden levyn CD:llä ja yhdeksällä 
kaiuttimella varustetun audiolaitteiston si-
jaan on mahdollista valita Mark Levinson 
Premium Audio System. Sen 15 kaiutinta 
toistavat ääntä huipputasoisesti Dolby 7.1 
-muodossa. Mielimusiikin tallettamiseen 
on varattu 10 Gt kiintolevytilaa.

Korisuunnittelussa on huomioitu vahvas-
ti matkustajien ja jalankulkijoiden turval-
lisuus. 42 % korissa käytetyistä metalleista 
on suurlujuusterästä. Vakiovarustukseen 
kuuluvat 10 turvatyynyä, mukaan lukien 
kuljettajan ja etumatkustajan polviturva-
tyynyt. Integroitu ajonvakautus (VDIM), 
ajonhallintajärjestelmä (VSC) ja luistoesto 
(TRC) auttavat hallitsemaan autoa ääritilan-
teissa. Lisävarusteena on saatavilla esimer-
kiksi Pre-Crash -järjestelmä ja aktiivinen 
vakionopeussäädin.

Pian sUOmessa

Lexus RX 450h saapuu Suomeen kesä-
kuussa. Kattavaa vakiovarustelua voi täy-
dentää kolmella varustepaketilla. Niiden 
avulla lisävarustus on tehty helpoksi. Ko-
konaishinnat arvioidulla autoverolla alkavat  
81 403,70 eurosta. Lisätietoja osoitteesta 
www.lexus.fi 

korisuunnittelussa on 
huomioitu vahvasti 
matkustajien ja jalankulkijoiden 
turvallisuus.

Uutuus on 
tunnistettavissa 
helposti Lexukseksi. 
sulava muotoilu 
ei tee tilavasta 
nelivetoautosta turhan 
massiivisen oloista.

Yhdistetyn kulutuksen 
lukema painuu 
uusien innovaatioiden 
myötä lukemaan 6,3 
l/100 km. Vastaava 
hiilidioksidipäästö on 
148 g/km.

LeXUs RX 450h, tekniset tiedot
V6-bensiinimoottori
iskutilavuus, cm3 3 456
iskun pituus x halkaisija, mm 94,0 x 83,0
suurin teho, kW (hv)/r/min 183 (249) / 6 000
suurin vääntömomentti, nm /r/min 317 / 4 800
sähkömoottorit
käyttöjännite, V 650
suurin teho etuakselilla, kW (hv) 123 (176)
suurin teho taka-akselilla, kW (hv) 50 (86)
Voimansiirto
Vetotapa Sähköohjattu neliveto
Vaihteisto Portaaton automaatti
suorituskyky
Hybridijärjestelmän kokonaisteho, kW (hv) 220 (299)
Huippunopeus, km/h 200
0–100 km/h, s 7,8
Polttoaineen kulutus, yhdistetty l/100 km 6,3
CO2-päästöt, yhdistetty, g/km 148
autoverolliset hinnat alk., euroa 81 409,39
mitat ja massat
Pituus, mm 4 770
Leveys, mm 1 885
korkeus, mm 1 725
akseliväli, mm 2 740
tavaratila, l 496
Omamassa alkaen, kg 2 110
Perävaunumassa, jarrullinen, kg 2 000
Perävaunumassa, jarruton, kg 750
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Kesästä ja raikkaasta ulkoilmasta voi nauttia 
myös tien päällä. Lexus IS 250C on tämän 

kesän avoautouutuus, jossa neliovisten IS-se-
danien elegantti sporttisuus yhdistyy avoauton 
ajonautintoon ja vapauden tunteeseen. Suori-
tuskyvystä vastaa 2,5 litran V6-moottori, josta 
irtoaa 153 kilowattia (208 hv) tehoa. Pehme-
ästä voimansiirrosta vastaa kuusinopeuksinen 
automaattivaihteisto.

Ulkonäkö on linjakkaan coupemainen kol-
miosaisen kovakaton ollessa ylhäällä. Sopivien 
ajokelien koittaessa katto sujahtaa tavaratilan 
yhteyteen hienostuneesti ja ennätyksellisen 
nopeasti, vain 20 sekunnissa. Se lomittuu me-
kanismeineen erittäin pieneen tilaan. 

Kalle Kalaja

lexus Sailing
MM-pronssilla palkittu jani lehden purjehdustiimi kilpailee tämänkin kauden Grand Soleil 42 

Race -veneellä. Alus kantaa pääyhteistyökumppaninsa Lexuksen nimeä. Joukkueen filosofiakin 

noudattaa Lexuksen arvomaailmaa, se pyrkii täydellisyyteen. Tavoitteena on olla Pohjoismaiden 

paras purjehdustiimi.

IS 250C tarjoaa nelipaikkaiseksi avoautoksi 
poikkeuksellisen kookkaan tavaratilan ja väljät 
oltavat myös mukavilla takaistuimilla istuville. 
Korisuunnittelussa keskityttiin tyyli-, mukavuus- 
ja turvallisuusseikkojen ohella myös ajoviiman 
aiheuttaman pyörteilyn minimoimiseen avo-
ajossa. Niinpä taivas voi olla miellyttävästi kat-
tona myös moottoritienopeuksilla.

Lexus IS 250C -mallin vakiovarusteluun 
kuuluvat mm. nahkaverhoilu, integroitu navi-
gointilaite, Smart Key -avaimeton sisäänkäynti 
ja käynnistys sekä kuuden levyn CD-vaihtaja 
kojetaulussa. 

Edullisin versio maksaa arvioidulla autove-
rolla 69 775 euroa.

Hyvällä tuulella lexus IS 250C

on kuitenkin kolmiomainen, symmet-
rinen ja laminaattikankaasta tehty spi-
naakkeri eli pallopurje. Sen pinta-ala on 
vajaat 80 neliömetriä eli 2/3 tavallisesta 
spinaakkerista, mutta kaksinkertainen 
suurimpaan keulapurjeeseen verrattu-
na. Tuulensuunnan ollessa tiukasti si-
vulta, se kasvattaa purjealaa reilusti, ja 
tiimi on jo todennut purjeen parantavan 
suorituskykyä dramaattisesti.

Lexus-tiimin kauden ensimmäinen 
kisa osoitti kokonaisuuden olevan hyvin 
kasassa. Koivusaaren Pursiseuran järjes-
tämästä tiistaipurjehduksessa 12.5.2009 
tuli heti voitto kotiin. Tunnin kilpailussa 
eroa toiseksi tulleeseen kertyi kaksi mi-
nuuttia. Vaikka tositoimissa veneessä 
havaittiinkin vielä pieniä säätötarpeita, 
loi ensimmäinen voitto hyvää tunnel-
maa koko tiimille.

Astetta vaativampi haaste oli 17.5. 
ajettu Prosailor ORC Race, joka avasi 
kotimaisen avomeriranking-kauden. 
Maston hienosäätö oli onnistunut, ja 
Lexus pääsi heti alussa johtoon. Ero kil-
pakumppaneihin kasvoi 23 merimailin 
(42,5 km) reitillä vähitellen, ja maalis-
sa aluksella oli selvä 9 minuutin voitto-
marginaali.

Loistava meno jatkui myös 5.–6. kesä-
kuuta purjehditussa Volvo Suursaari 
Racessa, jonka ORC1-luokan Lexus 
voitti puhtaalla suorituksella.

KanSaInvälISIlle veSIlle

Kesän jännittävimmät hetket koetaan 
varmasti silloin, kun vastassa on suuri 
määrä ulkomaisia kilpakumppaneita. 
Esimerkiksi 30.6.-4.7.2009 järjestettä-
vä Gotland Runt sekä elokuiset avo-
meripurjehduksen EM-kisat Ruotsin 
Ystadissa tulevat punnitsemaan tiimin 
taidot, kunnon ja onnen kovassa seu-
rassa. Kaikki merkit viittaavat siihen, 
että Jani Lehden kipparoima alus tulee 
taistelemaan kaikissa kilpailukalenterin 
koitoksissa voitosta.

Kovat tavoitteet ja kunnianhimoi-
nen miehistö takaavat sen, että Lexus 
Sailing Teamin vene pääsee hyödyntä-
mään tuulivoimaa usein eikä välipäi-
viä synny useita. Satunnaisesti aluksen 
saattaa nähdä kiiltelemässä Helsingin 
Kaivopuistossa sijaitsevassa kotilaitu-
rissaankin. 

Teamin tähtäimessä EM-titteli

v
ahvaa näyttöä jo aiempina kausina anta-
nut miehistö sai mielenkiintoisen vah-
vistuksen kesän tärkeimpiin kilpailui-
hin, kun Transat 6,50 -yksinpurjehdus-
kisoista tunnetuksi tullut valtameripur-
jehtija Ari Huusela liittyi joukkoon.

– Lexuksen arvot ovat samat kuin 
meidän purjehdustoiminnallamme; 
huippuun asti hiottu laatu, edelläkävi-
jyys, urheilullisuus ja ympäristöystä-
vällisyys. Siksi yhteistyömme perusteet 
ovat kunnossa, Lexus Sailing Teamin 
miehistöpäällikkö Henrik Resman pe-
rustelee kumppanuutta Lexukseen.

vaKuuttava Kauden alKu

Grand Soleil 42 Race -veneellä on voi-
tettu avomeripursien MM-kisat kah-
desti. Jani Lehden kipparoiman tiimin 
toistaiseksi paras saavutus Grand Solei-
lin raaserilla on Norjassa kesällä 2007 
ansaittu MM-pronssi. Suomen avome-
rirankingin tiimi on voittanut peräti vii-
tenä peräkkäisenä vuotena. 

Tälle kesälle uudistuksia on saatu lä-
hinnä purjepuolelle. Uusi hiilikuituinen 
isopurje on ilman reivejä kuten edeltä-
jänsäkin. Tiimin varsinainen uutuusase 
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Kansainvälinen 
kilpailu
Yllätä ympäristö-
keksinnöllä eli Envi-
ronment and Inno-
vation -kilpailu on Toyota Motor 
Europen ja Eco Schools -organi-
saation kanssa yhdessä järjes-
tämä. Se on suunnattu päiväko-
deille, kouluille ja oppilaitoksille. 
Suomessa Eco Schools -organi-
saatiota edustaa Vihreä lippu ry.

Vihreä lippu -ohjelma toimii 
40 maassa, ja se tavoittaa yli 6 
miljoonaa lasta ja nuorta. Koti-
maista ohjelmaa koordinoi Suo-
men Ympäristökasvatuksen 
Seura ry. 

 Neulasessa energiankulutusta onnis-
tuttiin suitsimaan yksinkertaisella, 
mutta kekseliäällä idealla: päivä-

kodin lämpöpattereiden eteen asennettiin 
metalliset telineet, joihin lapset voivat itse 
laittaa kuivumaan ulkoleikeissä kastuneita 
vaatteitaan. Telineiden avulla sähkösyöp-
pöjen kuivauskaappien käyttöä voitiin vä-
hentää. 

Nyt palkittu projekti oli yksi kuudesta 
toteutettavaksi valitusta suunnitelmasta, 
jotka palkittiin rahoituksella kilpailun en-

Päiväkoti Neulasessa lapset kasvatetaan ympäristön 
huomioivalla asenteella: esim. turhat valot 
sammutetaan, hana suljetaan käsien saippuoinnin 
ajaksi, tölkit pestään ja kierrätetään. Nyt kilpailun 
voittanut idea on itse asiassa jo vanhempi, mutta 
uudelleen käyttöön otettu kuivausteline. Kuvan 
Matias ja Tuomas käyttävät telinettä sujuvasti 
itsenäisesti vahvistaa Reetta Rintakumpu. Voiton 
tuomat rahat aiotaan käyttää energiajaesäiliön 
hankintaan. Sen avulla minimoidaan sekajätteen 
määrä, kun keittiötarvikkeiden pakkauksessa 
käytetyt muovitkin saadaan hyötykäyttöön.

Biojätteen määrä saadaan pysymään pienenä, kun 
lautasille ei annostella liikaa ruokaa, jolloin lapset 
syövät lautaset tyhjiksi.

PETER KULLBERG
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura

Päiväkodin

Helsinkiläisen päiväkoti Neulasen 
energiasäästöprojekti on voittanut kansainvälisen 
Environment and Innovation – Yllätä ympäristö-
keksinnöllä -kilpailun Suomen osuuden. 

voitokas ympäristökeksintö

simmäisessä vaiheessa syksyllä 2008. 
Muita projekteja olivat muun muassa 
opetuskäyttöön tarkoitettu tuulivoimala 
ja sähköä tuottava karuselli. 

Kilpailun tuomaristoa luotsanneen 
Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran 
puheenjohtajan Tarja Heinosen mie-
lestä kaikki projektit olivat hyviä. Neu-
lasen yksinkertaisessa, mutta toimivassa 
ideassa yhdistyi kuitenkin useat hyvälle 
projektille asetetut tavoitteet. 

– Hyvän keksinnön ei tarvitse ol-
la teknisesti monimutkainen. Helposti 
unohdetaan, että jokainen voi vähentää 
energiankulutustaan tavallisilla arkipäi-
vän valinnoillaan, Heinonen toteaa. 

Heinonen korostaa myös, että Neu-
lasen idea on helppo hyödyntää muis-
sa päiväkodeissa ja kouluissa ympäri 
Suomea. Päiväkodista todetaankin, et-
tä kiinnostusta keksintöä kohtaan on 
jo tullut.

Palkinnoksi ansioituneesta projek-
tista Päiväkoti Neulanen saa yhteensä 
2 000 euron suuruisen raha- ja materi-
aalipalkinnon, jolla tuetaan lasten kans-
sa tehtyä arvokasta ympäristökasvatus-
työtä. Lisäksi päiväkoti Neulasen kui-
vaustelineet osallistuvat muiden mai-
den voittajaprojektien kanssa kamppai-
luun kansainvälisen kilpailun voitosta. 
Suomen lisäksi kilpailussa on mukana 
projekteja Italiasta, Norjasta, Portuga-
lista, Tanskasta ja Turkista. Kansainvä-
lisen kilpailun voittaja ratkeaa syksyllä 
2009. 

Tee toiveistasi totta

Toyota Rahoitus

Tule Toyota-liikkeeseen keskustelemaan 
Toyotan joustavasta  rahoituspaketista!
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Jotain Toyotasta taksimerkkinä kertoo se, että moni taksi-
autoilija, joka on valinnut aikoinaan Toyotan, on pysynyt 
sen jälkeen merkille uskollisena.

– Toyota on luotettava auto. Minulla oli viime vuosikymmenen 
puolivälissä kahden litran Toyota Carina E -diesel. Se oli mielet-
tömän kestävä. Siihen kertyi yli 400 000 kilometriä, eikä autoon 
sinä aikana tullut mitään suurta vikaa, sanoo helsinkiläinen tak-
siautoilija Karri Laaksonen.

KIMMO SALIN

Toyotalla on jo pitkään ollut vakaa 
kannatus taksiautoilijoiden joukossa. 
Hiljattain markkinoille tullut uusi Toyota 
Avensis on vahvistanut merkin asemaa 
ammattiautoilijoiden keskuudessa; 
Toyotan puolesta puhuu erityisesti 
kokonaistaloudellisuus.

Toyotan 
taloudellisuus
miellyttää 
taksi autoilijoita

– Taksiautoilijalle toimiva huolto on 
eräs tärkeimmistä autonvalinnan kriteereistä. 
Toyotalta löytyy ymmärrystä saada taksimiehen 
työväline nopeasti huollettua, ja huolto-
kustannuksetkin ovat sitä paitsi pienet, 
Karri Laaksonen puntaroi.

▶

Toyota Avensis Bensiiniautomaatit
Moottori 1.8 Valvematic 2.0 Valvematic
Iskutilavuus, cm³ 1 798 1 987
Iskun pituus x halkaisija, mm 80,5 x 88,3 80,5 x 97,6
Suurin teho, kW (hv)/r/min 108 (147) / 6 400 112 (152) / 6 200
Suurin vääntömomentti, Nm /r/min 180 / 4 000 196 / 4 000
Suorituskyky
Vaihteisto Portaaton Multidrive S Portaaton Multidrive S
Huippunopeus, sedan / wagon, 
km/h 

200 / 200 205 / 200

0–100 km/h, sedan / wagon, s 10,4 / 10,7 10,0 / 10,3
Polttoaineen kulutus, sedan / 
wagon, yhdistetty, l/100 km

6,7 / 6,7 7,0 / 7,0

CO2-päästöt, sedan / wagon, 
yhdistetty, g/km

157 / 158 164 / 165

Hinnat alkaen sedan, euroa 29 226,21 31 226,44
Hinnat alkaen wagon, euroa 30 627,15 32 633,66

Huolto toimii

Laaksonen ajaa tällä hetkellä bensiini käyttöisellä Toyota 2,0 
Avensis Wago nilla, jossa on Multidrive S -automaattivaihteis-
to. Miksi olet päätynyt Toyo taan?

– Taksiautoilijalle toimiva huolto on tärkeä. Se on eräs tär-
keimmistä autonvalinnan kriteereistä. Toyotalta löytyy ym-
märrystä saada taksimiehen työväline nopeasti huollettua, 
Laaksonen sanoo.

– Toyotassa huoltokustannukset ovat sitä 
paitsi pienet, koska sille ei tarvitse määräai-
kaishuoltojen lisäksi juuri tehdä mitään. Olen 
tyytyväinen myös huollon hintatasoon, Laak-
sonen perustelee valintaansa.

Myös ajamisen taloudellisuudella on iso 
merkitys. Toyotassa on Laaksosen mukaan 
hinta-laatusuhde kohdallaan. Laaksonen suo-
sii bensiinimoottoreita. 

– Jos minulla olisi pari miestä ajamassa ko-
ko ajan ympäri vuorokauden, dieselversio olisi 
varmaankin halvempi. Koska ajan yksin, ben-
siinikäyttöinen on mielestäni aika edullinen. 
Se on hankintahinnaltaan dieseliä edullisempi, 
eikä minun tarvitse maksaa käyttövoimaveroa, 
Laaksonen perustelee bensiiniautoaan.

Laaksonen on ajanut uudella autollaan pa-
rikymmentätuhatta kilometriä. Hän on ollut 

tyytyväinen CVT-automaattivaihteistoon. Hän 
pitää sitä parempana kuin manuaalia varsinkin 
Helsingin vilkkaassa liikenteessä, jossa tulee 
paljon pysähdyksiä ja kiihdytyksiä.

– Tämä vaihteisto on hyvä, koska siinä vä-
lityssuhde vaihtuu portaattomasti ja tasaisesti. 
Olen tähän tyytyväinen, enkä kaipaa tavallista 
automaattia, Laaksonen sanoo.

Laaksonen on tyytyväinen myös tehokkaan, 
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Auton ekovalo pitää 
kaasujalan kevyenä

Toyota Avensis Dieselautomaatti
Moottori 2.2 D-4D DPF 150

Iskutilavuus, cm³ 2 231

Iskun pituus x halkaisija, mm 86,0 x 96,0

Suurin teho, kW (hv) /r/min 110 (150) / 3 600

Suurin vääntömomentti, Nm /r/min 340 / 2 000 - 2 800

Suorituskyky

Vaihteisto 6 A/T

Huippunopeus, sedan / wagon, 
km/h 

205 / 205

0–100 km/h, sedan / wagon, s 9,5 / 9,8

Polttoaineen kulutus, sedan / 
wagon, yhdistetty, l/100 km

6,8 / 7,0

CO2-päästöt, sedan / wagon, 
yhdistetty, g/km

169 / 174

Hinnat alkaen sedan, euroa 36 851,77

Hinnat alkaen wagon, euroa 38 243,71

– Uusi Avensis tuntuu hyvältä. 
Eteläisessä Suomessa oli huo-
no keli, kun sain autoni maalis-
kuussa. Silloin auton luistones-
to- ja ajonvakautusjärjestelmä 
sai heti näyttää toimivuutensa. 
Myös automaattivaihteisto on 
pelannut luotettavasti, Matti 
Vaalamo vakuttaa.

kaksilitraisen automaattivaihteisen autonsa ku-
lutuslukemiin. Kaupunkiajossa Laaksosen taksi 
kuluttaa kahdeksasta yhdeksään litraa sataselle 
ja maantiellä noin 7,5.

Dieselistä työväline
Espoolainen taksiautoilija Matti Vaalamo va-
litsi alkuvuonna puolestaan työvälineekseen 
Toyota Avensis 2,2 D-CAT automaatin. Vaala-
mo on vannoutunut Toyota-autoilija, sillä uusi 
malli on jo hänen neljäs Avensiksensa.

Hän päätyi yrittäjyyden alkutaipaleella To-
yotaan taloudellisista syistä. Toyotalla aloitus-
kustannukset olivat halvemmat kuin monella 
muulla merkillä. 

Vaalamo ei ole nähnyt mitään syytä vaih-
taa merkkiä, koska hänellä ei ole ollut Toyotan 

kanssa mitään ongelmia. Autot hän on käyttä-
nyt vain määräaikaishuolloissa, joiden välillä 
Toyota on Vaalamon mukaan huoleton pidet-
tävä. Auton luotettavuus on korkeata tasoa.

Myös Vaalamo on Laaksosen tavoin tyy-
tyväinen Toyotan kokonaistaloudellisuuteen. 
Huoltohinnat ovat kohtuulliset ja auton ku-
lutus pieni.

– Kun uudesta Avensiksesta tuli ensimmäiset 
tiedot, päätin ostaa sellaisen ilman mitään koe-
ajoja, Vaalamo kertoo autonvalinnastaan.

– Uusi malli tuntuu hyvältä. Toyota on tehnyt 
ison harppauksen auton suunnittelussa. Kun 
sain auton maaliskuussa, eteläisessä Suomessa 
oli huono keli. Avensiksen luistonesto- ja ajon-
vakautusjärjestelmä näytti toimivuutensa. Myös 
automaattivaihteisto on toiminut luotettavasti, 

Vaalamo kertoi ensivaikutelmana.
Diesel oli Vaalamolle itsestään selvä valinta. 

Hän on aina ajanut dieselmoottorisella autolla. 
Jos diesel kuluttaa puolitoista litraa sadalla kilo-
metrillä vähemmän polttoainetta kuin bensii-
nimalli, se on taksimiehelle iso säästö.

– Kun olen oppinut ajamaan uudella auto-
maatilla, pääsen sillä nyt kaupunkiajossa 6,0–
6,2 litralla 100 km. Myös auton ekovalo pitää 
kaasujalan kevyenä. Autosta ei tarvitse ottaa 
kaikkia tehoja ulos, koska moottorissa riittää 
vääntöä, Vaalamo sanoo.

Lama näkyy kyydeissä
Suomeen viime vuonna kovaa iskenyt taantu-
ma on näkynyt myös taksiliikenteessä. Taksiky-
synnän kasvu taittui viime vuoden loppupuo-

liskolla. Edellinen notkahdus tapahtui vuosina 
2002–2003. Sen jälkeen kyytejä riitti hyvin aina 
viime syksyyn saakka. Vuosi 2007 oli taksilii-
kenteen historian huippuvuosi.

Merkille pantavaa on se, ettei aina niin luo-
tettava taksi-indeksi ennakoinut erittäin nope-
asti ja jyrkästi edennyttä taloudellista syöksy-
kierrettä. Taksikysynnän lasku alkoi vasta viime 
vuoden lopulla samaan aikaan, kun muukin 
talous lasketteli reippaasti alamäkeä.

Mielenkiintoista on myös, että viime vuon-
na pääkaupunkiseudun taksikysyntä eriytyi. 
Helsingissä kysyntä laski, kun taas Helsingin 
Ympäristön Taksikeskuksessa eli Lähitaksissa 
kysyntä vielä kasvoi hieman.

Myös Helsinki-Vantaan lentoaseman tak-
siliikennettä leimasi poikkeuksellisen rajut 

heilahtelut. Liikematkustuksen väheneminen 
heijastui myös taksikysyntään. Viime vuonna 
Helsinki-Vantaan lentoaseman taksikysyntä 
laski 1,5 prosenttia edellisvuodesta. 

Kuitenkin Helsinki-Vantaan lentoasema on 
edelleen Suomen suurin taksiasema. Viime 
vuonna sieltä lähti vähän yli miljoona taksi-
kyytiä.

Sekä Laaksonen että Vaalamo vahvistavat, 
että kysynnän lasku on jatkunut myös kuluvan 
vuoden alkupuolella.

– Kyydit ovat vähentyneet. Varsinkin päiväs-
aikaan on hiljaista. Se tarkoittaa, että päivää on 
vain venytettävä. Helsingissä kysyntää lisäsivät 
keväällä kaupungissa pidetyt suuret kongressit 
ja kokoukset, Laaksonen sanoo.

– Viikonloppuina riittää kyllä illalla ja yöl-

lä vilskettä entiseen malliin, Laaksonen huo-
mauttaa.

Vaalamo on huomannut saman asian. Vii-
konloppuisin lama ei näy. Helsingin keskus-
tassa on aivan yhtä pitkät taksijonot kuin ai-
kaisemminkin.

– Sen sijaan yritykset ovat vähentäneet tak-
sitilauksiaan. Helsinki-Vantaan lentoasemalle-
kaan ei ole enää entiseen malliin kyytejä. Ennen 
Espoon Keilalahden toimistotorneilla asiakkaat 
odottelivat takseja, nyt tilanne on kääntynyt 
päinvastaiseksi. Autot odottavat kyyditettäviä, 
Vaalamo kuvaa nykytilannetta.

Lähitaksin alueella taksikysyntä on alku-
vuonna vähentynyt noin kymmenisen pro-
senttia. Huhtikuussa kyydit tippuivat yli 12 
prosenttia. 
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TeksTi ja kuvaT Lassi RauTiainen

Luonto
kuvauksesta  
syntyi matkailu
tuote

ensimmäisen kerran istuin puussa 
karhuja kyttäämässä kotiseudullani 
suomussalmella 1977, kun karhu oli 
tappanut hirven. Puuhun rakennettiin 
metsästysperinteen pohjalta talas eli 
riukualusta ja sen päälle näkösuoja 
telttakankaasta. karhua emme 
koskaan nähneet, mutta hirvi katosi 
karhun suuhun pimeinä öinä.

▶

Petojen 
kintereillä

Karhu on edelleen 
ykköstuote petojen 
katselussa ja 
kuvaamisessa.

Pertti Salolainen 
on innokas luon-
tokuvaaja. Hän on 
vieraillut Lassin 
kojuilla Kuhmossa 
useita kertoja.

Vuoden Luontokuva 2007 Takaa-ajo.

32 TOYOTa PLus TOYOTa PLus 33



Lassi Rautiainen, pioneeri  
petojen kuvaamisessa
● euroopan paras lintu ja nisäkäskuva 2005
● vuoden 2007 luontokuva voittaja
● Finnfotopalkinto 2008
● kajaanin kulttuuripalkinto 2008
● kuusamo nature Photon taiteellinen johtaja 1996
● Mukana yli 20 kuvateoksessa tekijänä
●  suunnitteilla euroopan ensimmäinen susikirja luonnossa 

kuvatuista susista
●  articmedia Lassi Rautiainen ky järjestää kuhmossa kuikan 

kämpällä petojen katselu ja kuvaussafareita

www.articmedia.fi

Juhannuksena 1979 otin musta-
valkoiset kuvani karhusta, joka yli 
150 metrin päässä vilahteli arka-

na kesäyössä. Taas käsitykseni karhun 
ihmispelosta vahvistui. Lapsuudessa 
kuullut kauhutarinat karhun vaaralli-
suudesta hälvenivät. Olinkin pikkupoi-
kana ihmetellyt, voivatko karhutarinat 
olla totta, kun tarinan kertojat myönsi-
vät, etteivät ole koskaan nähneet karhua. 
Tajusin, että karhu on myyttinen, sala-
peräinen olento, josta on helppo puhua 
legendaarisia seikkailuja, mutta totuus 
on toisenlainen.

80-luvulla karhukuvaus sai uutta pot-
kua, kun olimme kojussa riittävän kau-
an. Usean viikon yövuorot tuottivat tu-
losta. Ensimmäinen karhukirjani yh-
teistyökumppanin kanssa ilmestyi 1990. 
Samoihin aikoihin kuljin Ruotsissa ja 
Norjassa näyttämässä karhukuviani. Ti-
laisuuksien päätteeksi luokseni muodos-
tui kyselijöiden jono: milloin pääsemme 
Suomeen kuvaamaan karhuja.

Karhusta kysytty tuote
Vuosi vuodelta kysyjien määrä kasvoi. 
Minulle tuli ongelma: katkaisenko jo-
non ja teen vain omaa kuvaustyötäni 
suunnitelmieni mukaan vai panenko 
jonoon vauhtia ja elän enemmän asiak-
kaiden ehdoilla. Asiakkaiden etu voitti, 
koska leivän hankkiminen pelkällä ku-
vien myynnillä ja juttuja kirjoittamal-
la oli myös verta, hikeä ja kyyneleitä. 
Tätä työtä olin tehnyt jo vuosikymme-
nen. Kuviani julkaistiin eri puolilla Eu-
rooppaa ilmestyvissä lehdissä, kirjois-
sa jne. Artikkeleitani julkaistiin myös 
kotimaassa.

Pioneerina sain kohdata monia on-
gelmia, sillä olinhan pitkään Euroopan 
ainoa valokuvaaja, joka maksusta vei 
asiakkaita kojuihin karhuja kuvaamaan. 
Yksi vaikea ongelma on karhunmetsäs-
tyksen tuoma lieveilmiö; moraalittomia 
metsästäjiä keräytyy joka syksy piiloko-
jujen ympärille puihin istumaan, vaikka 
haaskan hyväksikäyttö on kielletty. 

EU-kamppailu
Monisäikeinen on ollut myös kamppai-
lu EU-lainsäädäntöä vastaan haaskojen 
käytöstä. Kamppailu ratkesi vasta tä-
män vuoden huhtikuussa, kun komis-
sio hyväksyi uuteen sivutuoteasetukseen 
muutoksen, että jäsenmaat saavat itse 
kansallisella tasolla määritellä sivutuot-
teiden käytön edellytykset. Olen käynyt 
kolmen maa- ja metsätalousministerin 
puheilla vuodesta 1994 alkaen keskus-
telemassa haaskoista, luontokuvauk-
sesta ja -matkailusta, lajien suojelusta 
ja metsästyksestä. Suomen merikotkat 
pelastettiin säännöllisellä possuruokin-
nalla; ketun ja supikoiran metsästys on 
sallittu haaskoja käyttäen; petojen katse-
lusta ja kuvaamisesta on syntynyt mat-

kailutuote, joka perustuu haaskoihin ja 
piilokojuihin.

90-luvun lopulla muutamat itärajan 
luontomatkailusta kiinnostuneet tahot 
ryhtyivät kehittämään petojen katse-
lusta matkailutuotetta. Viime vuonna 
tapahtui paljon. Matkailunedistämis-
keskus laati Wildlife-työryhmässä oh-
jelman, jota olin yhtenä asiantuntija-
na valmistelemassa. EU valitsi eläinten 
katselun ja kuvaamisen Euroopan kym-
menen parhaan luontomatkailutuotteen 
joukkoon. Lisäksi kotimaassa tupsahti 
palkinto vuoden parhaana luontomat-
kailutuotteena.

MEKin tutkimuksen mukaan Suo-
messa on Pohjois-Karjalasta Kuusa-
moon viitisentoista perheyritystä, jotka 
tarjoavat petojen katselua ja kuvaamis-
ta. Kesällä työllistävä vaikutus on 50–60 
henkeä. Asiakkaista 60–70 % tulee ul-
komailta. Matkailutulo on 4,5–5 mil-

joonaa. Pääosa koostuu lentomatkus-
tamisesta. 

Esimerkiksi oma yritykseni Articme-
dia toimii 1.4.–30.9. Kuhmossa Kuikan 
kämpällä. Lähistöllä on 12 piilokojua, 
joihin mahtuu tarvittaessa 30 henkeä il-
taa istumaan. Viime vuonna meillä vie-
raili 17 maasta noin 350 henkeä.

Susistudio Kuhmoon
Karhu on pääkohde mutta ahma, su-
si, kotkat, pöllöt ja monet muut linnut 
kiinnostavat varsinkin ulkomaalaisia. 
Sudesta on ”vahingossa” tullut meidän 
mielenkiintoisin tuote. Kuljin aikoi-
naan useissa maissa selvittämässä su-
den kuvaamisen mahdollisuuksia. Vii-
si vuotta sitten alfapari tuli studiooni 
Kuhmossa. Sitä ennen olin vilaukselta 
öisin nähnyt suden, joka vaelteli kau-
kana kojuista eikä koskaan uskaltanut 
syödä haaskalla.

Alfapari on synnyttänyt kaksi pentu-
etta Venäjän puolella, jossa on sen revii-
ri. Kun alfauros katosi syksyllä 2006, sa-
man perheen poika lemmiskeli äitinsä 
kanssa ja keväällä 2007 perheeseen syn-
tyi neljä pienokaista. Alfaäiti jäi auton 
alle talvella 2008 ja tutkijat lopettivat sen 
ministeriön luvalla. Jälkeläisistä vuoden 
2005 vaalea pentu tuli raskaaksi ja teki 

Isä Lassi ja poika 
Sami Rautiainen 
vievät pedoille 
ruokaa uudella  
Hiluxilla.

– Etsimme yri-
tykselle sopivaa 
maastokelpoista 
autoa, johon mah-
tuu myös asiakkai-
ta ja toimintamme 
kannalta tärkeitä 
varusteita. Tutun 
yhteistyöpartne-
rin, No-Pan Auton, 
kanssa oli helppo 
löytää ihanteelli-
nen ratkaisu. Neli-
ovisesta Hiluxista 
puhti ei lopu kär-
ryn kanssa ja as-
valtilla auto kulkee 
kuin enkeli, perus-
telee Lassi autova-
lintaansa.

toukokuussa 2008 neljä poikasta. Tällä 
hetkellä tästä suvusta on jäljellä tuorein 
pentue ja uusi alfapari.

Koska kaikki sudet ovat syntyneet 
piilokojujemme lähellä ja käyneet haas-
koilla vanhempien mukana, ne osaavat 
hyödyntää possun lihaa. Susien päära-
vintona Kuhmossa on hirvi, talvella jopa 
90- ja kesällä 60-prosenttisesti. 

Yleensä kuulen väitteitä, että kun jos-
sain on susia, siellä ei ole hirviä. Asia on 
tietysti niin, että sudet hakeutuvat met-
sästämään hirvien luo. Kun Venäjän 
laumamme syö joka viikko jonkin ver-
ran myös haaskoillamme, hirviä säästyy. 
Usein näemme samasta kojusta suolla 
myös hirviä, vaikka sudet ja karhut ovat 
liikkeellä samaan aikaan. 

Tiheillä peto- ja saalisalueilla kuten 
Alaskan Denalissa (susi, karhu, karibu, 
hirvi) tai Afrikassa peto ja saalis elävät 
koko ajan lähietäisyydellä. Saalistetta-
vat pakenevat vain silloin, kun jahti on 
käynnissä. Tämä on ymmärrettävästi 
ainoa elintapa. Muutoinhan saalistetta-
vien pitäisi hakeutua jonnekin, jossa ei 
ole petoja, mutta se ei ole mahdollista. 
Pedot seuraavat kohteitaan. Antiloopit 
tarvitsevat savannin kasveja elääkseen - 
antiloopit eivät selviydy hiekkaerämaas-
sa. Ja leijona saa savannilta lihaa. 

Ainut paikka Euroopassa nähdä joka viikko susia on Kuhmossa Lassi 
Rautiaisen kuvausstudio.

Karhu on pääkohde 
mutta ahma, susi, 
kotkat, pöllöt 
ja monet muut 
linnut kiinnostavat 
varsinkin 
ulkomaalaisia
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Vuodenvaihteessa toimintansa aloittanut Millog 
vastaa maavoimien vastuulla olevien materiaali-
en vaativasta ja pitkäkestoisesta kunnossapidosta 

niiden elinkaaren ajan lukuun ottamatta räjähteitä sekä 
vaatetus- ja lääkemateriaaleja. Puolustusvoimien kanssa 
solmittu sopimus koskee myös joitakin ilma- ja merivoi-
mien järjestelmiä.

Kyse on ajoneuvo- ja panssarikaluston, ase- ja elektro-
niikkajärjestelmien ja laitteiden tukipalveluista sekä niihin 
liittyvistä modifikaatioista ja asennuksista. Lisäksi Millog 
toimii Puolustusvoimien neutraalina asiantuntijaorgani-
saationa materiaalihankinnoissa.

Millog on Suomelle tärkeä yhtiö, jossa valtio käyttää 
määräysvaltaa. Millog kuuluu Patria-puolustusvälinekon-

Ensi askeleitaan ottanut Millog Oy on suurelle yleisölle  

uusi tuttavuus. Puolustusvoimien strategisesta kumppanista on kasvamassa 

merkittävä kotimainen puolustusteollisuusyritys.

serniin. Sen omistajaohjaus tapahtuu 
puolustusministeriössä.

– Meillä on toimintaa kahdeksalla 
paikkakunnalla Suomessa. Henkilökun-
taa on nyt noin 700, joista valtaosa siir-
tyi yhtiöön Puolustusvoimista vanhoina 
työntekijöinä, kertoo Millogin logistii-
kan kehityspäällikkö Tapio Sainio.

Millogin liikevaihto on noin 70 mil-
joonaa euroa. Yhtiön tarkoituksena 
on muodostaa toimipisteistään osaa-
miskeskuksia, joille etsitään uusia asi-
akkaita. Tavoitteeksi on asetettu, että 
vuonna 2016 neljännes liikevaihdosta 
tulisi muilta asiakkailta kuin Puolus-
tusvoimilta.

Säästöjä ja huoltovarmuutta
Maavoimille aiemmin kuuluneiden 
tehtävien osittainen ulkoistaminen oli 
niin merkittävä päätös, että sitä edelsi 
useiden vuosien valmistelu. Strategi-
sen kumppanuuden vaihtoehtona oli 
Puolustusvoimien oman toiminnan ke-
hittäminen.

Puolustusvoimat haki ratkaisulla pait-
si toiminnan tehostamista ja sitä kautta 
kustannussäästöjä, myös kriisiajan huol-
tovarmuuden parantamista sitouttamal-
la normaaliolojen palveluntuottajat va-
rautumaan poikkeusolojen haasteisiin 
jo normaaliaikoina.

Kun kunnossapito hoidetaan yhte-
nä kokonaisuutena, se ei hajaannu lii-

an monelle toimijalle. Puolustusvoimat 
voi näin keskittyä ydinosaamiseensa eli 
joukkotuotantoon. Samalla pystytään 
poistamaan päällekkäistä työtä Puolus-
tusvoimien ja alan teollisuuden väliltä.

Puolustusvoimat arvelee voivansa 
säästää kumppanuuden kautta kun-
nossapitokustannuksissa noin 10 pro-
senttia. Maavoimat käytti viime vuonna 
kunnossapitokustannuksiin noin 100 
miljoonaa euroa.

Pakettiautovalinta oli Toyota

Toimintaansa aloittaessaan Millog hank-
ki uutta kuljetuskalustoa autoista truk-
keihin. Yhtiö valitsi pakettiautoikseen 
erimerkkisiä autoja sisältäneen tarjous-
kilpailun jälkeen Tammer-Autosta 14 
nelivetoista Toyota Hiacea.

– Etsimme autoja, joissa hinta-laa-
tusuhde oli oikea. Valinnan ratkaisi-
vat Toyotan eduksi myös käytettävyys, 
luotettavuus ja huollon varmuustekijät, 
Sainio sanoo.

Hiacet palvelevat eri puolilla maa-
ta Millogin toimipisteissä käytännös-
sä liikkuvina huoltoyksikköinä, joissa 
kuljetetaan paljon varaosia ja muita 
tarvikkeita. Kokemukset noin puolen 
vuoden käyttöjakson jälkeen ovat erit-
täin myönteiset.

– Autot ovat hyvin monipuolises-
sa päivittäisessä käytössä. Kilometrejä 
kertyy vuodessa noin 30 000. Käyttäjät 
ovat jo ehtineet kommentoida, että ne 
ovat miellyttäviä ajaa, hiljaisia ja kulut-
tavat vähän polttoainetta, kertoo Millo-
gin Riihimäen-yksikössä autokalustos-
ta vastaava järjestelmäteknikko Mauri 
Myllykoski.

Hiacet joutuvat joskus myös hie-
man vaikeampaan maastoon. Ne ovat 
liikkuneet esimerkiksi ampumaleireillä 
Pasi-kuljetuspanssariajoneuvojen pe-
rässä. 

– Autoilta vaaditaan 
mäennousukykyä 
myös peräkärry 
perässä, Millogin 
Riihimäen ja 
Lylyn yksiköiden 
materiaalipäällikkö 
Seppo Salminen 
(vas.) toteaa. Mauri  
Myllykoski puoles
taan kertoo, että 
käyttäjien mielestä 
Hiacet ovat miellyt
täviä ajaa, hiljaisia 
ja kuluttavat vähän 
polttoainetta.

– Toyotan hintalaatusuhde, 
käytettävyys, luotettavuus ja 
huollon varmuustekijät vakuuttivat 
meidät, arvioi Tapio Sainio Millogin 
merkkivalintaa.

Hiacet ovat 
monipuolisessa 
käytössä, ja välillä 
mennään vaikeassakin 
maastossa, siksi 
neliveto on 
välttämättömyys.
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Toyotanstrateginen kumppani  
valitsi 

Puolustusvoimien 
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▶

Jouko Ryynänen

Hiluxiin lisää 
toiminnallisuutta

Suomen puolustusvoimille 
tarkoitetut Hiluxit varustetaan 
Toyota Hard Top -kovakatteella. 

Pakettiautojen  
verouudistus tuo

1.4.2009 jälkeen ensiverotettujen pakettiautojen 

tavaratilan mitat eivät enää vaikuta verotukseen. 

Myös lavakatteiden asentamiselle tai käytölle ei 

ole rajoituksia tai veroseuraamuksia. Aiemman 

verotusmallin mukaan käsiteltyjä autoja  

koskevat entiset määräykset.
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Pakettiauto vai  
henkilöauto?
Teknisessä mielessä Hilux on aina pakettiauto. 
siten sillä on 100 km/h ajoneuvokohtainen 
nopeusrajoitus eikä katsastuksessakaan ole 
välivuotta.  

Mikäli pakettiautossa on takaistuimia, on 
kyse ns. kaksikäyttöautosta. Tällöin autoveron 
alennustekijää ei huomioida, vaikka muut ehdot 
täyttyisivätkin. siksi esimerkiksi takaistuimilla 
varustettua Hilux Double Cabia käsitellään 
verotuksessa henkilöauton tapaan. Autolla 
on täysi autovero, ja käyttövoimaveron sekä 
yritysten alv-vähennysoikeuden osalta se 
rinnastetaan myös henkilöautoon. 

Aiemmin sekä henkilö- että pakettiau-
tojen verotusarvon perustana oli han-

kinta-arvo (cif-hinta), mikä käytännössä 
tarkoitti maahantuojan autosta maksamaa 
hintaa. Verotuksen läpinäkyvyyden paran-
tamiseksi tästä periaatteesta haluttiin eroon, 
ja henkilöautojen osalta kuluttajahintaan pe-
rustuvaan autoveroon siirryttiinkin jo vuo-
den 2003 alussa. Viime vuoden alusta alkaen 
kiinteästä 28 %:n autoverosta siirryttiin au-
ton hiilidioksidipäästöarvon huomioivaan 
veroon. Pakettiautojen osalta pitäydyttiin 
edelleen entisessä mallissa, sillä varustelun 
verotukseen liittyvät kysymykset koettiin 
vielä liian haastaviksi. 

Paineet pakettiautojen veromuutosta koh-
taan kuitenkin kasvoivat. Verotuksen katsot-
tiin ohjaavan kysyntää keinotekoisesti todel-
lista tarvetta suurempiin autoihin: vanhat, 
alennetun veron edellytyksenä olleet tila-
vaatimukset suosivat nimittäin suuria pa-
kettiautoja. Lisäksi hankintahintapohjaisen 

verotuksen täysi veroprosentti oli jäänyt 
kohtuuttomalle 72 %:n tasolle. Tehtaan val-
miiksi tekemiä, karuja pakettiautoversioita 
verotettiin niin kovalla kädellä, että pienet 
ja keskikokoiset pakettiautot kannatti tehdä 
markkinoillemme henkilöautomalleista ta-
kapenkit poistamalla. 

Lisää vauhtia veromuutokselle antoi ar-
vonlisäveroon kohdistuneet muutospaineet. 
Suomen periaatetta kantaa veroa verolle ei 
enää katsottu EU:ssa hyvällä ja tarvittavat 
muutokset tuli saada pikaisesti voimaan. 
Lakipakettiin yhdistettiin pakettiautojen au-
toveromuutos, jossa siirryttiin suoraan hen-
kilöautoille noudatettavaan malliin eli kulut-
tajahintaperusteiseen hiilidioksidipäästöistä 
riippuvaan veroon. Samalla tavaratilan ko-
koon perustuvat vaatimukset poistuivat, mi-
kä mahdollistaa nyt esimerkiksi avolava-au-
toon asennettavan kovan lavakatteen.

Tosin ei autoverotus vieläkään aivan yk-
sinkertaiseksi tullut, sillä henkilöauton ve-

romalli sellaisenaan olisi nostanut jo luon-
nostaan kalliiden raskaiden pakettiautojen 
verorasitetta kohtuuttomasti. Siksi pakettiau-
toissa, joissa kuljettajan istuimen vieressä ole-
vien istuinten lisäksi ei ole muita istuimia (tai 
niiden kiinnittämiseksi tarkoitettuja laitteita), 
veroprosenttia pienennetään yli 2,5 tonnin 
kokonaismassan ylittävän määrän mukaan 
erillisen vähennystaulukon avulla. 

Alennusprosentin lisäehdoiksi on vielä 
määritelty 680 kg:n minimikantavuus sekä 
tehopainosuhdetekijä. Tehon (kilowatteina) 
ja kokonaismassan (kilogrammoina) suhde 
saa olla enintään 0,05. Mikäli kantavuus on 
vähintään 1 000 kilogrammaa, saa samainen 
suhde saa olla enintään 0,06. Ensimmäisen 
ehdon mukaan esimerkiksi auton, jolle suu-
rin valmistajan sallima kokonaismassa on  
2 700 kg, moottorin teho saa olla enintään 
135 kW. Jos kantavuus olisi vähintään 1 000 
kg, saisi moottorin tehokin olla jo 162 kW. 

Hilux-lavakatteet
Hard Top -kovakate sivuikkunoin, teräksinen, korin värinen 2 145 €
Hard Top -kovakate, sivuikkunoin, lujitemuovinen, korin värinen 3 035 €
Hard Top -kovakate sivuluukuin, lujitemuovinen, korin värinen 3 565 €
Hard Top -kovakate, lujitemuovinen, valkea  3 035 €
Matala lavakate luukulla ja polyuretaaninen lavakaari, harmaa 2 268 €
Mountain Top -alumiinikate lavan tasoon 1 788 €
Mountain Top -rullaverho, vinyyliä, lavan tasoon 1 953 €
Farmarikate, harmaa/musta (vain Extra Cab) 1 375 €

Hinnat ovat Double Cab -mallin alkaen hintoja sisältäen asennuksessa tarvittavat 
osat. Asennustyö ei sisälly hintoihin. 

Autoverotuksen kiemuroita

Toyota Hilux on hallinnut vahval-
la otteella Suomen pickup-mark-
kinoita. Noin joka toinen maas-

samme myyty avolava on ollut Hilux. 
Vankalle suosiolle on perusteensa: au-
ton kestävyys on legendaarinen, huolto 
pelaa ja vaihtoehtojakin on tarjolla niin 
vetotavan kuin korimallin osalta. 

Toivomuslistalla on ollut lähinnä mo-
nipuolisempi lavakatetarjonta. Tämä ei 
ole ollut ainoastaan Hiluxin puute, vaan 
verottaja on tiukalla kädellään ohjannut 
kaikkia avolavoja tasapuolisesti. 

Muualla maailmassa pickupit on han-
kittu ja varusteltu käyttötarpeen mu-
kaan. Meillä Suomessa turvalliset tilat 
tavaroiden kuljetukseen ja säilytykseen 
ovat olleet ankaran verouhan alla. Joita-
kin erikoistapauksia lukuun ottamatta 

pressukangasta vahvemmasta materi-
aalista valmistettuja katteita ei ole saa-
nut autoonsa asentaa, mikäli on halun-
nut nauttia pakettiautojen alennetusta 
autoverosta. 

Kovakate teräksisenä tai 
lujitemuovisena 
Aiemmin pressukate eli ns. farmarika-
te oli ainoa sallittu keino suojata Hilu-
xin lavalla kuljetettavia tavaroita sääl-
tä. Pitkäkyntisiä vastaan se ei antanut 
suojaa. 

Verouudistuksen myötä Hiluxiin tuli 
tarjolle toiminnallisuutta lisääviä lavava-
rusteita. Työkalut ja koneet saa suojaan 
lukittavan kovan katteen alle ja lisäksi 
niiden kuljettaminen käy turvallisem-
min ja helpommin. Lisävarmuutta tuo 

uuteen Hiluxiin esitelty, erikseen lukittava 
oma takaluukku. 

Auton korilinjoja mukaileva ja ulkovärin 
mukaan valmiiksi sävytetty Hard Top -ko-
vakate vahvistaa mallin muhkeita piirteitä 
entisestään ja antaa Hiluxille maasturimai-
sen ilmeen. Kovakatteen saa sekä Extra Cab 
että Double Cab -malleihin. Materiaalivaih-
toehtoja ovat teräs ja lujitemuovi. 

Lujitemuovisen katteen etuja ovat kevyt 
rakenne ja puristinkiinnitys. Kate on help-
po poistaa, mikäli kausiluonteisesti tarvit-
see kuljettaa kookkaita esineitä avolavalla. 
Valittavissa on sivuikkunoilla tai avattavilla 
sivuluukuilla varustetut mallit.

Kaikki katteet ovat lukittavissa. Katto-
kaiteet, takaikkunan lämmitin ja sisävalo 
viimeistelevät Hiluxin käytännöllisyyden 
ja mukavuuden. 

 Lisäksi valittavissa on suurien tavaroiden 
kuljetukseen tehty valkoinen kate. 

Tyylikäs myös matalana
Mikäli lavan tasoon tuleva kate sopii parem-
min käyttötarpeeseen, on Toyotalla tarjota 
tähänkin kolme eri vaihtoehtoa. Omalla la-
vakaarella ja lukittavalla, saranoidulla luu-
kulla varustettu kate on sekä tyylikäs että 
käytännöllinen. Materiaali on harmaata 
lujitemuovia. 

Lujasta alumiinista valmistettu lukittava 
ja erittäin käytännöllinen Mountain Top  
-kate kiskoineen suojaa lavalla kuljetetta-
via tavaroita. Sen kansi kannattaa jopa 100 
kg:n kuorman. 

Kun autolla pitää saada kuljetettua välillä 
korkeitakin tavaroita, on lukittava Moun-
tain Top -rullaverho sekä helppokäyttöinen 
että turvallinen. Itselukittuvan katteen voi 

sulkea joko kokonaan tai jättää osittain auki. 
Lisävarusteena saatava välilevy pitää kuor-
man varmasti paikoillaan lavalla.

Katteiden asentaminen on yksinker-
taista. Valmiisiin sarjoihin kuuluvat kaikki 
asennuksessa tarvittavat osat tiivisteineen 
ja sähkösarjoineen. 

Suojapohja lavalle
Lavasuojan avulla auton lava pysyy uu-
denveroisena kovassakin käytössä. Saata-
vana on kaksi vaihtoehtoa käyttötarpeen 
mukaan. Perinteisen muovisen, lavan sisä-
muotoja mahdollisimman tarkoin mukai-
levan kaukalon lisäksi valittavissa on tyyli-
käs ja kovaa käyttöä kestävä alumiininen 
suojapohja. 

Kate vanhaan autoon? 
Uuden verotuksen mukaiset säännöt eivät 
siis koske vanhan verotusmallin mukaan 
käsiteltyjä pickupeja. Näihin autoihin ei 
katetta saa laittaa, ellei autoa ole aikanaan 
katsastettu huoltoautoksi. 

Liikennevalvonnan lisäksi mm. katsas-
tuksessa tutkitaan auton vastaavuus ensi-
verotuksen aikana voimassa olleisiin vaati-
muksiin. Esimerkiksi erään pickupin vuosi-
katsastuksessa havaittiin, että tavaratila oli 
varustettu jäykästä materiaalista valmiste-
tulla katteella. Auton omistaja joutui maksa-
maan tuhansia euroja lisää autoveroa. 

Alennetun veron pakettiautojen rekis-
teröintitiedoista näkyy, kummanko – ai-
emman 23 §:n vai uuden 8 §:n – mukaan 
auto on verotettu. Epäselvissä tapauksis-
sa kannattaa ehdottomasti kysyä neuvoa 
luotettavalta ja osaavalta taholta. AKE:n 
sivuilta löytyy varsin seikkaperäisiä ohjei-
ta ja esimerkkejä eri aikakausina ensive-
rotetuista autoista ja niihin sovellettavista 
vaatimuksista. 

Vaihtoehtoja avolavojen katteiksi on usei-
ta ja niin myös tarjoajia. Toyotan varusteoh-
jelmaan on valittu tuotteita, joiden ominai-
suudet, ulkonäkö ja toiminnallisuus vastaa-
vat auton korkeita laatuvaatimuksia. 

Uuden verotuksen mukaiset säännöt eivät koske 
vanhan verotusmallin mukaan käsiteltyjä pickupeja

Muovisen kaukalon vaihtoehdoksi 
on tullut kovaa käyttöä kestävä 
alumiininen suojapohja.

Mountain Top -rullaverhon voi 
sulkea jättää myös osittain auki. Lisä-
varusteena saatava välilevy pitää 
kuorman varmasti paikoillaan lavalla.

Alumiinisen Mountain Top  
-katteen kansi kannattaa jopa 
100 kg:n kuorman.

Lavakaarella varustettu kate on tyylikäs. 
Suuren lukittavan kannen alla on reilusti tilaa.
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Miksi Tekniikan Maailma 
tekee säännöllisesti 
merkkihuoltovertailuja?

– Auton käyttäjä maksaa 
useinkin satoja euroja autonsa 
määräaikaishuollosta, mutta hänen 
on erittäin vaikea itse todeta, 
saako hän rahalleen vastinetta eli 
laadukasta työtä. Sen vuoksi TM 
on jo 1960-luvulta alkaen tehnyt 
huoltokorjaamovertailuja ja pystynyt 
osoittamaan työn laadussa toistuvia 
puutteita.

Miten tulokset ovat mielestäsi 
kehittyneet?

– Viimeisten testien aikana kehitys 
on ollut ilahduttavaa, sillä eräät 
automerkit ovat selkeästi panostaneet 
huoltotyön laatuun. Järjestelmällinen 
kehitystyö kyllä tuo tulosta. Toisaalta 
eräiden merkkien kohdalla kehitys on 
edelleen hitaampaa. Se on hyvä asia, 
että täysin kelvottomia suorituksia ei 
juuri enää tule vastaan.

Millä keinoin uskot autoilijan 
saavan varmuuden oman autonsa 
huoltojen suorittamisen laadusta?

– Autoilijan kannattaa vaatia 
sekä autoa huoltoon viedessään että 
varsinkin sitä vastaanottaessaan 
seikkaperäinen selvitys siitä, mitä 
autolle on tehty ja miksi. Jos asiakas 
suhtautuu asiaan välinpitämättömästi, 
on suuri vaara, että niin tekee myös 
työn suorittaja. Kuten sanottu, 
huollot maksavat satoja euroja, joten 
asiakkaalla on oikeus saada tietää, 
mihin hän rahansa käyttää.

Kolme kysymystä 
Tekniikan Maailman 
päätoimittaja 
Velimatti Honkaselle

Erinomaisen tuloksen kruunasi 
Porin Rinta-Joupin Autoliikkeen 
täydellinen suoritus. Porilaiset 

saavuttivat täydet pisteet sekä huolto-
työstä että palvelusta. Testiryhmä suosit-
telikin arvostelunsa päätteeksi onnitte-
lukahveja henkilökunnalle. Myös muut 
Toyota-liikkeet hoitivat asiat hyvin, sillä 
huollon pisteiden keskiarvo oli 9/10 ja 
palvelun 18,2/20.

– Uutena jälleenmyyjänä olemme pa-
nostaneet erityisesti hyvään asiakaspal-
veluun ja laadukkaaseen työhön. Toyo-
tan tarjoamaa koulutusta on hyödynnet-
ty täysipainoisesti. Seuraamme erittäin 
tarkasti asiakkailta tulevia palautteita ja 
kehitämme jatkuvasti toimintaamme 
vastaamaan asiakkaiden toiveita. Kor-
kean työmoraalin omaava henkilökunta 
ei ole tarvinnut mitään erityisvirikkeitä 

hyvien tulosten aikaansaamiseksi, toteaa 
jälkimarkkinointipäällikkö Erkki Kor-
honen Porista.

Tapahtumien syväluotaus
Perusteellinen huoltotapahtuman tut-
kiminen ja arvostelu rakentuu tarkan 
listauksen ja testaajien vankan ammatti-
taidon varaan. Testattava taho suorittaa 
kaikki työvaiheet täysin tietämättömänä 
erittäin tarkasta tulosten kirjaamisesta.

Tekniikan Maailman huoltotesteissä 
palveluun liittyen arvostellaan seuraavat 
asiat: henkilökunnan tavoitettavuus pu-
helimella, asiakkaan yhteystietojen ky-
syminen, luvan pyytäminen lisätöihin, 
huoltotilauksen kuittaaminen ja läpi-
käynti, aikataulussa pysyminen, laskun 
läpikäynti, huoltoselosteen täyttö, kus-
tannusarviossa pysyminen ja asiakas-
palveluhenkisyys.

Teknistä arvostelua varten testiautoi-
hin oli tänä vuonna järjestelty seuraavat 

Toyota Auto Finland Oy ryhtyi vuo-
den 2008 alussa myös testaamaan huol-
lon teknisiä suorituksia. Testit toteuttaa 
ulkopuolinen yhteistyöyritys, ja niitä 
tehdään vuosittain noin 200–250 kap-
paletta. Testeistä saadun arvokkaan tie-
don ansiosta virheistä on opittu ja toteu-
tettu useita, liikekohtaisia parannustoi-
mia. Useimmissa Toyota-korjaamoissa 
virheetön, 100 prosentin, työsuoritus 
alkaa olla jo normisuoritus, mikä on 
tietysti tärkein päämäärä. 

Tekniikan Maailma -lehden numerossa 
11/2009 julkaistun merkkihuoltotestin 
tulokset osoittavat, että Toyotan 
huollon laatutasoa on onnistuttu 
parantamaan entisestään viime 
vuoden aikana. Loppupisteissä 
Toyotalle irtosi jaettu ykkössija.

täyttää odotukset
Toyotan huolto 

Porin Rinta-Jouppi sai testin ainoana 
liikkeenä täydet pisteet sekä palvelusta 
että huoltotyöstä.

epäkohdat: tuulilasin pesunestesäili-
östä oli poistettu 1,2 litraa nestettä, 
rekisterikilven polttimo oli palanut, 
jäähdytinneste oli alle alarajan, tuuli-
lasinpyyhkijöiden sulat olivat huono-
kuntoiset ja vararenkaan ilmanpaine 
oli alhainen.

Selkeä päämäärä
Huoltotestien tulokset eivät ole Toyo-
tankaan osalta olleet aina yhtä hyviä 
kuin tänä vuonna. Edelliskerran pis-
temäärät ravistelivat Toyota-maahan-
tuojaa jälleenmyyjineen ajattelemaan, 
millä keinoin voidaan varmistaa, että 
asiakas saa systemaattisesti parempaa 
vastinetta rahoilleen.

– Varmistaaksemme huoltoon liit-
tyvien perustietojen ja työmenetelmi-
en yhdenmukaisuuden koulutimme 
koko Toyota-verkoston jälkimarkki-
nointihenkilöstön. Toyotan oma am-
mattioppilaitos toteutti liikekohtaiset, 
erityisesti tätä tarkoitusta varten räätä-
löidyt kurssit. Kaikki huoltotoiminnan 
osatekijät käytiin läpi myös asiakkaan 
odotusten kannalta, jotta työn laatu ei 
kärsisi liikkeen tehokkuusvaatimuksis-
ta, kertoo Toyota Auto Finland Oy:n
Huolto ja varaosat -yksikön johtaja Timo
Suutari-Jääskö.

TM:n huoltovertailussa oli tällä kertaa 
mukana neljä merkkiä ja niiden yhteensä 
20 jälleenmyyjäliikettä.

KALLE KALAJA
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Joensuulainen Sami Puhakka voit-
ti Taitajien Taitaja -tittelin alle 20-
vuotiaiden ammattitaitokilpailuis-

sa Vaasassa maaliskuun lopulla. Kisassa 
mitattiin nuorten osaamista yhteensä 37 
eri lajissa. Järjestelyistä vastannut Skills 
Finland ry sai erityistä kiitosta siitä, että 
onnistui sijoittamaan lähes kaikkien laji-
en suorituspaikat saman katon alle.

Taitaja-kilpailut keräsivät yhteensä yli 
46 000 ihmistä tutustumaan 350 nuoren 
kilpailijan suorituksiin Botniahallissa. 
Ammatillisen koulutuksen taso ja ar-
vostus ovatkin nousussa, sillä osaavalle 
henkilöstölle löytyy aina töitä taloussuh-
danteista riippumatta.

Oikeissa käsissä
Hybridiauton tekniikka kiinnostaa Poh-
jois-Karjalan koulutuskuntayhtymästä 

Sami Puhakan 
opinnäytetyö on 
vaativa. Nesteas-
tian säätö- ja vir-
tausjärjestelmä 
toimii juuri halu-
tulla tavalla. 

”�Priuksella�voi�rullata�
äänettömästi�torille”
Mekatroniikan ehdottomaksi ykköseksi ja ammatillisen 

koulutuksen keulakuvaksi seuloutunut Sami Puhakka sai 

vuodeksi käyttöönsä Toyota Priuksen.

Taitajien Taitaja 2009

valmistunutta Sami Puhakkaa, onhan 
hän sähkötekniikan ammattilainen. Tai-
tajien Taitaja -arvonimen myötä voitto-
autoa koristaa näyttävät teippaukset.

– Siirtyminen näin nykyaikaisen au-
ton ohjaksiin tuntui tietysti todella mu-
kavalta. Varsinkin tuttaville olen päässyt 
kertomaan auton hienouksista. Hybri-
dijärjestelmä toimii huomaamattomas-
ti, ja eri voimanlähteiden yhteispeli on 
älykästä. Parhaimmillaan olen rullaillut 
Joensuun keskustan läpi pelkällä sähkö-
voimalla. Jo kotimatkalla Vaasasta Joen-
suuhun ryhdyin seuraamaan Priuksen 
kulutuslukemia. Kyllähän tällaista autoa 
pystyy ajamaan todella taloudellisesti jos 
vain haluaa, Puhakka toteaa.

Sami osoitti ammattitaitonsa jo viime 
vuonna, jolloin hän nappasi Taitaja-voi-
ton automaatioasennuksesta. Hän on 

tehnyt erilaisia sähköalan töitä jo kou-
lunsa ohella suoritettuaan useita opiske-
luun liittyviä kursseja etupainotteisesti. 
Opinnäytetyönään hän suunnitteli ja 
rakensi nesteastian säätö- ja virtausjär-
jestelmän. Työn korkea taso vakuuttaa 
siitä, että Taitajien Taitaja 2009 -arvoni-
mi annettiin oikealle henkilölle. 

13. heinäkuuta Samilla on edessään 
uudenlainen haaste, sillä hän aloittaa 
asepalveluksen. Palveluspaikka aina-
kin aluksi on Joensuun lähellä sijaitseva 
Kontioranta, joten ajohaluja riittää var-
masti myös vapaa-ajalle. 

Taitajien Taitaja 2009 sai 
palkinnoksi Toyota Priuk-
sen vuodeksi käyttöön-
sä. Samin lajina oli mekat-
roniikka, joten hän omaa 
luontaista kiinnostusta 
hybriditekniikan toimin-
taan.

“Paikka tuntui ihan turvalliselta, mutta...”

Jäikö autoosi 
jotain houkuttelevaa?

Myynti ja asennus: Toyota liikkeet.       
*)Huom! Katso tarjouksen ehdot ja lisätietoja osoitteesta www.kaha.fi 

DEFA-hälytin on yksi varmimmista tavoista estää varkaus. Jos autosta hälyttimestä huolimatta 
varastetaan jotain, DEFA maksaa vakuutuksesi omavastuun.*)

DEFA-hälyttimet ovat markkinoiden kehittyneimpiä turvavarusteita autollesi ja sen irtaimis-
tolle. DEFA-hälytin sopii lähes joka automalliin, riippumatta siitä onko autossasi alkuperäinen 
kaukosäädin vai ei.

Jos DEFA-hälyttimellä varustettu auto varastetaan tai siihen murtaudutaan ja siinä on varkaus-
vakuutus sekä asennuksen yhteydessä täytetty kampanjan asennustodistus, 
maksamme vakuutuksen omavastuuosuuden.

Kampanja on voimassa 1.6. – 31.12.2009.

Kalle Kalaja
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Toyotan laatu vakuuttaa. Saksan Auto Bild -lehti on julkaissut 
vuodesta 2001 alkaen laatututkimusraporttia, joka kertoo 
vakuuttavaa tietoa automerkkien luotettavuudesta, kestävyydestä ja 
asiakastyytyväisyydestä.

Suomen Auto Bildin testi extra -leh-
dessä keskityttiin raportoimaan uu-

dehkoista 3–7-vuotiaista autoista. Au-
tomerkkien kokonaisarvosana perustuu 
seitsemään yksittäiseen arvostelukoh-
taan, joita ovat: 

1. Institut NFO Infratestin 23 485 au-
tonomistajille tekemä kysely oman auto-
merkin laadusta. 

2. Automerkkien viat, takaisinkutsut ja 
jälkeenpäin lastentauteihin tehdyt paran-
nukset, ja kuinka valmistaja on toimitut 
asioiden korjaamiseksi.

3. Saksan autokatsastuslaitoksen laati-
ma TÜV-raportti autojen käyttövarmuu-
desta.

Tulokset 2008
Sija Valmistaja Arvosana

1. Toyota ➜

2. Honda ➜

Mazda ➜

4. Opel ➜

5. Hyundai ➜

6. Mitsubishi ➜

7. Audi ➜

Mercedes-Benz ➜

Nissan ➜

10. BMW ➜

Volvo ➜

12. Suzuki ➜

13. Skoda ➜

Smart ➜

15. Kia ➜

VW ➜

17. Seat ➜

18. Ford ➜

19. Fiat ➜

20. Citroën ➜

Renault ➜

22. Peugeot ➜

➜ ➜
➜

Auto Bild -arvosanat
Hyvä Keskinkertainen Välttävä

4. Auto Bildin 100 000 kilometrin kes-
totestit: mikä rikkoutui, kuinka suuret kus-
tannukset olivat jne.

5. Auto Bildin toimituksen saamat yh-
teydenotot autojen omistajilta, joilla on 
usein suuriakin ongelmia autojensa kans-
sa. Yleisimpiä tyytymättömyyden aiheita 
ovat tuoteviat ja ongelmat korjaamojen 
kanssa.

6. Auto Bildin tekemät korjaamotestit. 
Testit kertovat vain Saksan tilanteesta. 
Suomessa korjaamotestejä on tehnyt Tek-
niikan Maailma.

7. Takuu-raportissa kerrotaan millaista 
turvaa autoilija saa, jos jokin kohta autos-
sa pettää, ja miten automerkit huolehtivat 
takuun aikaisista korjauksista.

Toyota laatukärjessä

Japanilaiskaksikko Toyota ja Mazda kisaili-
vat tasaväkisinä laadukkaimman automer-
kin tittelistä vuosina 2001 - 2007. Toyo-
ta ylsi ykkössijaan vuosina 2001, 2002 ja 
2003 Mazdan ollessa toisella sijalla. Vuo-
sina 2004, 2006 ja 2007 Toyota joutui 
luovuttamaan ykkössijan Mazdalle jääden 
laatukakkoseksi. Vuonna 2005 Auto Bild ei 
tehnyt laaturaporttia, koska ilmestymisai-
ka siirrettiin myöhäissyksystä (2004) ke-
vääseen (2006). 

Toyota kiri takaisin laatuykköseksi viime 
vuoden laaturaportissa Mazdan ja Hondan 
jakaessa kakkossijan. Parhaana saksalai-
sena automerkkinä oli Opel sijalla neljä. 
Ranskalaiset automerkit Citroën, Peugeot 
ja Renault putosivat viime vuonna entistä-
kin alemmille sijoille ollen sijoilla 20 ja 22. 
Kalliit automerkit kuten Mercedes-Benz, 
BMW ja Audi roikkuivat sijoilla 7 ja 10. 

Auto Bildin laaturaportti on vakuut-
tavaa luettavaa Toyotan tuotannon laa-
dusta.  

Toyota-laatua

Toyota Yaris 
on hyväksytty 
katsastukses-
ta vuodesta 
2005 alkaen.

Talven menestyjiä olivat mm. Markku 
Koski, joka voitti Big Airin maail-
man mestaruuden Koreassa ja Peetu 

Piiroinen, joka monen erinomaisen kisan 
jälkeen voitti ammattilaisten TTR (Ticket-
to-Ride) -kiertueen kokonaisrankingin.  

Maailman huippulautailijoiden kausi on 
todella pitkä – kauden ensimmäiset kan-
sainväliset kisat käydään Uudessa Seelan-
nissa elokuun lopulla ja viimeiset keväällä 
koti-Suomessa. Jopa yhdeksän kuukautta 
kilpailleet ja maailmaa kiertäneet lautaili-
jat olivat kuitenkin innolla mukana maa-
liskuun lopun SM-kisoissa Rukalla. Lumi-
kourun tämän vuoden Suomen mestariksi 
laski itsensä Peetu Piiroinen.  

Rukalla käydyt SM-kisat keräsivät lähes 

TEKSTI MATS LINDFORS
KUVAT ANTTI RITOKALLIO

Toyota Snowboard 
Team Finland: 

Kesällä ladataan 
akkuja!

200 lautailijaa kilpailemaan crossin, lumi-
kourun, slopestylen ja paripujottelun mes-
taruuksista. Yksittäisten lajimestaruuksien 
lisäksi palkittiin myös lautailun yleismesta-
rit sekä naisten että miesten sarjoissa. Pal-
kinnokseen molempien sarjojen voittajat 
saivat Toyota Aygot kesäksi käyttöönsä. 
Naisten ykkönen oli toista vuotta peräkkäin 
Enni Rukajärvi. Miesten sarjassa yleismes-
taruuden nappasi Joel Lahti.

Vauhdikkaan kauden jälkeen lautailun 
maajoukkuelaskijat rentoutuvat eri liikunta-
lajien parissa. Ohjelmassa on tennistä, gol-
fia ja kavereiden tapaamisia. Reissupelinä 
on useimmiten Toyota Prius, jolla matkaa 
taittuu mukavasti, ja samalla sekä auton että 
omat akut latautuvat.

Jo kesän aikana alkavat myös valmistelut 
ensi kauteen ja eritoten helmikuussa kilpail-
tavaan Vancouverin olympialaisiin. 

Suomen lumilautailun maajoukkueella, Toyota Snowboard Team Finlandilla, on 

onnistunut talvikausi takanapäin. Lautailun yleismestaruudella palkitut urheilijat 

nähdään kesällä Toyota Aygon ratissa ja maajoukkue liikkuu tapahtumiin Priuksella.

Enni Rukajärvi ja Joel Lahti ajavat kesän 
Aygo-palkintoautoillaan.
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 Loistava vire jatkui heti seuraavas-
sa osakilpailussa Malesiassa, jos-
sa molemmat kiilasivat aika-ajon 

kärkikolmikkoon. Glock sijoittui lopul-
ta kaatosateen runtelemassa kilpailussa 
kolmanneksi ja Trulli neljänneksi. 

– Malesiassa ajaminen tuntui enem-
mänkin uimiselta. Autot luisuivat ym-
päriinsä, vaikka ajoimme turva-auton 
takana. Vettä oli valtavasti. Tilanne oli 
erittäin hämmentävä, kun kaikki sän-
täsivät varikolle, ja jotkut pyörähtelivät 
radalla. Olen joka tapauksessa erittäin 
iloinen kolmannesta sijasta. Kiitos sii-
tä kuuluu tiimeille kisa-alueella ja teh-
taalla. Kaikki ovat tehneet talven aikana 
todella ahkerasti töitä, ja tässä on siitä 
erinomainen osoitus. Automme on erit-

täin nopea ja olemme nyt näyttäneet, 
mihin pystymme, Glock kommentoi 
erikoisen kilpailun jälkeen. 

Toyotan hyvä vire sai jatkoa pari viik-
koa myöhemmin Kiinassa, jossa Glock 
ajoi jälleen pisteille. Jotain tallin ja kul-
jettajien kunnianhimosta kertoo se, että 
Glock ei ollut silti suoritukseensa täysin 
tyytyväinen. Menestys kasvattaa lisää 
nälkää, eivätkä pelkät pistesijat enää 
riitä kärkisijoja maistamaan päässeille 
kuljettajille. 

Tallin nopea sopeutumiskyky 
auttaa rengaspulmissa
Tällä kaudella käyttöön otetut sileät ren-
kaat ovat aiheuttaneet monille talleille 
päänvaivaa. Tämä ilmeni selkeästi jo 

Australiassa. Jarnon ja Timon menestys 
kuitenkin osoittaa, että kuljettajat ovat 
yhdessä Toyota-tiimin kanssa sopeutu-
neet uusiin renkaisiin mainiosti.

– Ajotuntuma slickseillä on selväs-
ti parempi. Niihin siirtyminen ei ollut 
minulle ongelma, koska olen ajanut 
suurimman osan urastani tämäntyyp-
pisillä renkailla ja pidän niistä paljon, 
Glock kertoo.

Uudet renkaat vaativat kuitenkin pal-
jon autolta ja tallilta.

– Auton säätöjä täytyy tarkkailla jat-
kuvasti, jotta renkaat ovat optimaalises-
sa toimintakunnossa. Rengas ei saa olla 
liian kylmä eikä liian kuuma. Renkaiden 
käsittely on tänä vuonna haastavampaa 
kuin aikaisemmin. Opimme rengasse-

Motorsport

Kuuman sarjan kuljettajan salainen ase

jäitä kypärään 
ja kengät 

jääkaappiin

Panasonic Toyota Racing oli valmistautunut uuden kauden 

ja sääntömuutosten tarjoamiin haasteisiin huolellisesti. 

Se näkyi heti avauskilpailussa Australiassa, jossa Toyota-

kuljettajat Jarno Trulli ja Timo Glock sijoittuivat upeasti 

kolmanneksi ja neljänneksi.

oksista lisää jokaisessa kilpailussa. Esi-
merkiksi Malesiassa meillä oli käytössä 
uusi kova rengasseos, josta ei ollut aikai-
sempaa testikokemusta, vaan pääsimme 
tutustumaan siihen vasta GP-harjoi-
tuksissa. Meillä ei ole nyt käytettävissä 
yhteensopivia rengastietoja kilpailuista 
aikaisemmilta kausilta, mikä tekee työs-
tä haastavampaa mutta samalla erittäin 
mielenkiintoista, kertoo Toyotan F1-
auton alustasta vastaava johtaja Pascal 
Vasselon. 

Kuljettajan kunnolla 
ratkaiseva merkitys
Nykypäivän F1-kuljettajalta vaaditaan 
erittäin kovaa fyysistä kuntoa, varsinkin 
kun suuri osa kilpailuista ajetaan erittäin 
lämpimissä oloissa. Toyotan tiimilääkäri 
Riccardo Ceccarelli kertoo lisää:

– Maailmassa ei ole toista urheilu-
lajia, joka vaatii sydämeltä yhtä paljon 
suorituskykyä kuin Formula 1. Huip-
pukuljettajan syke voi olla keskimäärin 
yli 180 lyöntiä minuutissa 90 minuuttia 
kestävän kilpailun ajan. Lisäksi lihakset 
joutuvat erittäin koville. Niskan tulee 
kestää korkeita G-voimia, ja jalkoihin ja 
käsivarsiin kohdistuu suuria rasituksia, 
kun kuljettaja pyrkii pitämään kehon-
sa vakaana. Tavallinen henkilö pystyi-
si ajamaan F1-autolla kaksi tai kolme 
kierrosta, kunnes fyysinen rasitus kävisi 
liian suureksi. Huomattavasta fyysises-
tä vaativuudesta huolimatta laji rasittaa 
kuitenkin eniten aivoja. F1-kuljettajan 
aivojen täytyy työskennellä taukoamat-
ta koko kilpailun ajan. Esimerkiksi ten-
niksessä aivot voivat pitää taukoja muu-
taman sekunnin välein ja nyrkkeilyssä 
muutaman minuutin välein. Jos F1-kul-
jettajan aivoja verrataan tavallisen hen-
kilön aivoihin, on havaittavissa, että ne 
toimivat aivan eri tavalla.

Ilman todellista huippukuntoa Jarno 
Trulli ja Timo Glock eivät olisi pystyneet 
yhtä hyviin suorituksiin alkukauden kil-
pailuissa. Kun kuljettaja ajaa kuumissa 
oloissa, kuten Bahrainissa, eikä elimis-
tö pääse viilenemään, ruumiinlämpö 
kohoaa ja kuljettaja on kuin kuumeen 
alaisena. Tällöin olotilasta kärsivät sekä 
aivot, lihakset että reaktiokyky. Hikoilu 
on kehon jäähdytysjärjestelmä, minkä 
seurauksena kuljettaja menettää hien 
mukana nestettä. Äärimmäisissä olo-
suhteissa kuljettaja tuntee olonsa hei-
kommaksi lämpötilan nousun ja nes-
tehukan vuoksi. Jos kuljettaja menet-
tää kaksi prosenttia ruumiinpainostaan 
nesteinä, fyysinen ja psyykkinen suori-
tuskyky alkaa kärsiä. Joskus kuljettajan 
paino voi laskea kilpailun aikana jopa 
kolme kiloa. 

On normaalia, että kuljettajan suo-
rituskyky heikkenee kuumissa oloissa, 
jos mihinkään vastatoimiin ei ryhdy-
tä. Toyotan henkilökunnalla on useita 

keinoja taistella kuumuuden vaikutuk-
sia vastaan. Pienet asiat saavat yhdessä 
paljon aikaan. Ensinnäkin kuljettajan 
on luonnollisesti tärkeää juoda paljon 
ja toiseksi ravinnon suhteen on oltava 
erittäin tarkka. Tärkeintä on syödä yk-
sinkertaista ja helposti sulavaa ruokaa, 
kuten hedelmiä ja vihanneksia. Lisäksi 
kuljettaja täytyy pitää ennen kilpailua 
mahdollisimman viileänä esimerkiksi 
laittamalla jäitä hänen kypäräänsä tai 
vaikkapa kengät jääkaappiin.

Kuinka sitten kuljettaja, joka ei ole 
täydellisessä fyysisessä kunnossa, me-
nestyisi F1-kilpailussa? 

– Vaikutuksia voi olla erittäin vaikea 
nähdä. Ennen tuloani Toyotalle tapasin 
kuljettajan, joka oli kärsinyt ennen kil-
pailua pahasta infektiosta neljän päivän 
ajan. Hän oli menettänyt paljon nestet-
tä ja saapui kisapaikalle erittäin huo-
novointisena. Hän kuitenkin osallistui 
kilpailuun, mutta kertoi sen jälkeen, että 
oli menettää tajuntansa jatkuvasti. Hän 
sijoittui lopulta kuuden parhaan jouk-
koon, koska hänellä oli ollut hyvä auto. 
Jos normaalisti huippukuntoinen kuljet-
taja on sairas, hän on noin neljä kym-
menystä tavallista hitaampi kilpailussa, 
tiimilääkäri Ceccarelli toteaa.

Toyota-kuljettajien huolelliset kunto-
ohjelmat ja tallin tuki varmistivat sen, 
että kuumuus ei päässyt heikentämään 
tiimin suorituskykyä edes Bahrainin 
helteessä. Päinvastoin: talli näytti todel-
lisen vauhtinsa kaikille epäilijöille val-
taamalla aika-ajossa kaksi ensimmäistä 
lähtöpaikkaa. Itse kilpailussa Trulli ajoi 
kolmanneksi. 

– Rehellisesti sanottuna olin petty-
nyt, sillä aika-ajo oli mennyt niin hyvin 
ja odotukset olivat erittäin korkealla. 
Olimme valmiita taistelemaan Toyo-
tan ensimmäisestä GP-voitosta. Odotin 

enemmän kuin kolmossijaa, mutta ajoin 
joka tapauksessa kilpailun nopeimman 
kierroksen, mikä osoittaa autossamme 
olevan potentiaalin. 

– Pettymykseni on kuitenkin hyvä 
osoitus tallin ottamista edistysaskeleista. 
Olemme nykyään pettyneitä kolman-
teen sijaan, kun viime vuonna Rans-
kassa ajamani kolmossija oli meille to-
dellinen juhlan aihe. Otimme tämän 
kauden neljästä ensimmäisestä kilpai-
lusta kolme palkintosijoitusta, mikä on 
yhtä paljon kuin kolmen aikaisemman 
kauden aikana yhteensä. 

– Paljon on muuttunut, ja siitä suu-
rin ansio kuuluu yksinkertaisesti koval-
le työlle. Myös kokemuksella on suuri 
merkitys, ja seitsemän kauden jälkeen 
Toyota onkin jo huomattavan kokenut 
tekijä tässä lajissa. Ymmärrämme en-
tistä paremmin, kuinka tehdä autosta 
nopeampi. Perinteisesti menestyksek-
käät tallit, jotka ovat olleet tällä kaudel-
la vaikeuksissa, nousevat vielä varmasti 
mukaan kärkitaistoon, joten myös mei-
dän täytyy jatkaa tiivistä kehitystyötä. 
Luotan tiimiin sataprosenttisesti, Trulli 
kertoo. 

Toukokuinen Barcelona oli Toyotan tiimi-
lääkäri Riccardo Ceccarellin 300. F1-kisa.

Bahrainissa Toyo-
tan kuljettajat val-
tasivat ensi kertaa 
starttiruudukon 
eturivin paikat.

Toivottavasti tämä näky toistuu useamminkin, kaksi Toyotaa 
kääntää kärjessä kisan ensimmäiseen kaarteeseen.   

Tavallinen henkilö pystyisi 
ajamaan F1-autolla kaksi 
tai kolme kierrosta, 
kunnes fyysinen rasitus 
kävisi liian suureksi.
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Näin tutkimus  
toteutettiin
● Tutkimuksen vastaajat ovat kunkin au-
tomerkin omistajia tai haltijoita. Mukana ei 
ole yritysautoilla ajavia.
● Tutkimuksen autot ovat korkeintaan 
seitsemän vuotta vanhoja. 
● Tyytyväisyyttä on arvioitu sekä auton 
että palvelujen erilaisilla ominaisuuksil-
la. Vastausten keskiarvot on muunnettu 
tyytyväisyysindekseiksi. Niiden alaraja on 
teoriassa sata pistettä ja yläraja tuhat pis-
tettä. Mitä suurempaan lukuun ylletään, 
sitä tyytyväisempiä vastaajat ovat.
● Kysymykset kohdistuvat auton lisäk-
si myynnin ja huollon palveluihin sekä si-
toutumiseen sitä merkkiä kohtaan, jol-
la vastaaja ajaa. Näitä kaikkia osa-alueita 
koskeva tyytyväisyys otetaan huomioon 
lopputuloksissa. Sekä myynnin että huol-
lon painoarvo on 25 prosenttia. Itse auto 
on nyt saanut 35 prosentin painoarvon, ja 
sitoutumiselle on annettu 15 prosenttia.

Tutkimus on kokonaisuudessaan esil-
lä Tuulilasin 10.6. ilmestyneessä nume-
rossa 8/2009 ja lehden nettisivuilla, www.
tuulilasi.fi.  Kirjoita hakulaatikkoon koodi: 
MM2009. Se toimii lyhytlinkkinä Merkkien 
Merkki -tutkimuksen kaikkiin juttuihin.

Merkkien Merkki -tutkimuksessa etsitään 
vastausta kysymykseen, millä automer-

killä on tyytyväisin käyttäjäkunta Suomessa. 
Vuosi sitten Lexus tuli mukaan joukkoon, ja 
merkki kipusi oitis voittajaksi.

Tämän vuoden Merkkien Merkki -tutki-
muksessa keskimääräinen tyytyväisyystaso 
on hiukan korkeampi kuin vuosi sitten. Ero 
ei kuitenkaan ole suuri. Merkkikohtaisissa 
tuloksissa on selvempiä eroja, sillä joidenkin 
merkkien omistajien tyytyväisyystaso on li-
sääntynyt samaan aikaan kuin se toisilla on 
alentunut. Tutkimuksen kaksi parasta merk-
kiä, Lexus ja Toyota, ovat molemmat kasvat-
taneet tyytyväisyyttään.

Lexuksen omistajien kokonaistyytyväi-
syydestä kertova luku on ällistyttävän kor-
kea. Se ylittää 900 pisteen rajan. Varsinkin 
sitoutuminen merkkiin on sillä tasolla, ettei 
se oikeastaan voi enää kasvaa. Autoa koske-
vat arviot ovat miltei yhtä mairittelevia. Myös 
myyntipalvelut ovat tasolla, jolle mikään muu 
automerkki ei yllä.

Tyytyväisyys on vahvasti sidoksissa odo-
tuksiin, mikä koskee yhtä lailla autoa kuin 
palvelujakin. Odotusten täyttymistä pidetään 
normaalisuorituksena, ja huipputyytyväisyy-
teen päästään vasta kun tuo taso ylitetään.

Merkkien Merkki 2009 -tutkimuksen tu-
lokset osoittavat, että Lexuksen omistajille 

on Suomessakin saatu luotua kokemusmaa-
ilma, jossa odotustaso on kyetty ylittämään 
tuntuvasti. Muiden merkkien omistajat saat-
tavat pitää melko tuntemattoman Lexuksen 
puolesta puhuvia outoina. Heillä ei vastaavia 
kokemuksia ole, joten heidän korvissaan osa 
Lexus-omistajien puheista saattaa kuulostaa 
jopa hieman hurahtaneiden legendoilta.

Myyntipalvelut
Hintaa ja alennusta koskevan neuvottelun il-
mapiiri koetaan kaikkein miellyttävimmäksi 
Toyotan ja Lexuksen omistajien keskuudes-
sa, etenkin uutta autoa ostettaessa. Yleensä 
lupauksista pidetään hieman huonommin 
kiinni käytettynä autonsa ostaneiden maa-
ilmassa. Sama koskee myyjän yhteydenpitoa 
ostajaan ostotilanteen jälkeen. Lexus eroaa 
tälläkin alueella muista selvästi.

Autoilijoiden keskuudessa kerrotaan pal-
jon tarinoita myyntitapahtumiin liittyvästä 
huonosta palvelusta. Niiden perusteella voi-
si kuvitella, että naiset saavat automyyjiltä 
huonompaa palvelua kuin miehet. Tuulilasin 
tutkimus kertoo kuitenkin, että kriittisimpiä 
myyntipalveluja kohtaan ovat miehet, jotka 
ajavat vanhemman ikäryhmän autoilla, jotka 
on hankittu käytettyinä. Samanikäisillä, niin 
ikään käytettyinä hankituilla, autoilla ajavat 
naiset ovat miehiä tyytyväisempiä. 

Ikä vaikuttaa sekä vastaajien odotuksiin 
että heidän kokemuksiinsa. Nuoremmat 
vastaajat käyttävät arviointiasteikkoja reip-
paammin kuin vanhemmat. Kun erilaisia au-

ton ja palveluiden ominaisuuksia on arvioitu 
asteikolla 1-7, nuoret käyttävät myös astei-
kon ääriarvoja. Usein he ovat myös vanhem-
pia vastaajia kriittisempiä. Vastaaja-aineis-
tossa keski-ikä on 48 vuotta.  

Lexuksen käyttäjät ovat Suomen tyytyväisimpiä autoilijoita, ja ero muihin 

merkkeihin on vain kasvanut. Tämä selviää vuoden 2009 Tuulilasin Merkkien 

Merkki -tutkimuksesta. Toiseksi tyytyväisimmät asiakkaat ovat Toyotalla. 

”�Lexuksen�tasolle�ei�mikään�
muu�automerkki�yllä”

Tuulilasin MM2009-tutkimus Lexus 904

Toyota 843
BMW 836

Subaru 815
Audi 808

Mercedes 808
Volvo 800

Jaguar 796
Honda 784

Saab 782
Hyundai 777

Skoda 777
Nissan 776

Volkswagen 775
Mitsubishi 770
Mazda 769
Land Rover 764
Ford 764
Chrysler 758
Opel 754
Suzuki 751
Seat 748
Citroën 739
Chevrolet 735
Peugeot 733
Renault 724
Kia 721
Fiat 702
Alfa Romeo 666

772 = Keskiarvo

Henkilöautojen rekisteröinnit 1 – 5/2009
merkki kpl %

Toyota 6 337 14,6

Volkswagen 5 665 13,0

Ford 3 705  8,5

Skoda 3 051  7,0

Volvo 2 779  6,4

Yhteensä 44 151

Pakettiautojen rekisteröinnit 1 – 5/2009
merkki kpl %

Toyota 1 269 27,3

Ford 891 19,2

Volkswagen 805 17,3

Mercedes-Benz 411 8,8

Opel 268 5,8

Yhteensä 4 650

Automyynnin lasku jatkui 

Toyotan etumatka kasvoi 

Toukokuussa ensirekisteröitiin 7 227 henkilö- ja 
555 pakettiautoa. Vuoden alusta lukien henkilö-

autoja on rekisteröity 44 151 ja pakettiautoja  
4 650 kappaletta. Henkilöautojen rekisteröinti vähe-
ni edelliseen vuoteen nähden 41,8 prosenttia.

Toyota johti henkilöautojen rekisteröintitilastoa 
toukokuussa huikealla 18,7 prosentin markkina-
osuudella. Ostetuin automalli oli Avensis, ja viiden-
tenä tilastossa oli Corolla. Toyota on tilastoykkönen 
tammi-toukokuunkin rekisteröinneissä, osuus on 
14,6 prosenttia.

Myös pakettiautojen myyntitilastoja johtaa Toyo-
ta. Tammi-toukokuun rekisteröinneistä Toyotalla 
on 27,3 prosentin osuus. Vahvat mallit, Hiace ja Hi-
lux, jatkavat luokkiensa kärjessä.

Nuorten Ystävät ry:n ylläpitämä erityiskoulu 
Toivola-kodissa Muhoksella sai loppuvuo-

desta 2008 lisää tilaa, kun koulun vieressä sijainnut 
pesula remontoitiin koulun käyttöön. Monitoimi-
tilassa on nykyaikaisten opetustilojen ohella tilat 
kuvataiteelle, käsitöille ja musiikille. 

Kuvassa oleva koulun oppilas Anna Rättyä voit-
ti monitoimitilan nimikilpailun. Annan ehdottama 
nimi: Musapesula oli naseva, kuvaava ja helposti 
muistettava. Lisäksi se viittaa mukavasti rakennuk-
sen edelliseen rooliin; pesulaan.

Toyota Rahoitus eli Toyota Finance Finland ha-
luaa olla tukemassa nuorten kuntoutumista. Yhti-
ön myöntämän lahjoituksen turvin Musapesulaan 
rakennettiin tekniikat sähköiselle musiikkieditoin-
nille ja elokuvapajatoiminnalle.

Toivola-kodissa toimiva koulu järjestää ope-
tuspalveluja erityisopetusta tarvitseville oppilaille, 
joilla on kehityksen viivästymästä, tunne-elämän 
häiriöstä tai muista syistä johtuvia oppimisvai-
keuksia. 

Koululla on erityisosaamista kohdata kehi-
tysvammaisia, autistisia, liikuntarajoitteisia sekä 
haastavasti käyttäytyviä lapsia ja nuoria. Oppilaat 
ohjautuvat kouluun eri puolilta Suomea ja asuvat 
tarvittaessa koulun asumisyksikössä. 

Nuorten Ystävät on vuonna 1907 perustettu 
sosiaali- ja terveysalan asiantuntija- ja vaikutta-
jajärjestö, jonka keskustoimisto sijaitsee Oulussa. 
Järjestö tuottaa valtakunnallisia sosiaali- ja terve-
ysalan erityispalveluja. Sen palveluksessa on yli 
500 työntekijää, jotka toimivat lasten ja nuorten, 
mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, vammais-
ten sekä heidän perheidensä hyväksi. 

Yaris-tehdas  
palkkaa lisää väkeä

Useissa Keski-Euroopan maissa 
autoilijoita on kannustettu me-

nestyksellisesti uuden auton hankin-
taan. Kasvaneen kysynnän seurauk-
sena Toyotan Ranskassa sijaitsevalla 
Yaris-tehtaalla olikin vaihteeksi ilois-
ta kerrottavaa, he palkkaavat lisää 
työntekijöitä.

Yaris-tehtaassa työskennellään 
kolmessa vuorossa, ja tavoitteena 
on nostaa päivätuotannon määrä 
879 autosta 1 002:een. Väliaikaisten 
työntekijöiden lisätarve on 320. Li-
säksi 12 päivälle heinä-lokakuussa 
on suunniteltu 12 uutta työvuoroa.

Kiitos asiakas-
palautteesta
Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastannei-
den kesken arvottiin toukokuussa yksi 
600 euron matkalahjakortti ja neljä 100 
euron arvoista polttoainelahjakorttia. 
Kiitos kaikille vastanneille. Onnetar nosti 
voittajiksi seuraavat:

Matkalahjakortin voittaja
Marija Laine ja Janne Schroderus,  
Porvoo

Polttoainelahjakorttien voittajat:
Kari Puustinen, Outokumpu
Juha Kalajanniska, Haapajärvi
Tapani Permanto, Espoo
Jukka Laitinen, Oulu

Priuksen kysyntä yllätti

Uusi Toyota Prius on odotettu uutuus. Japanissa se nousi heti toukokuussa myyntiin tultuaan 
maan ostetuimmaksi automalliksi syrjäyttäen huhtikuussa kärkeen nousseen Honda Insightin. 

Toyotalla oli Priuksesta yli 80 000 asiakastilausta jo ennen kuin auto saatiin myymälöihin. Määrä 
vastaa miltei Japanin koko tämän vuoden myyntitavoitetta, mikä on 100 000 Priusta.

Uusi pääjohtaja Akio Toyoda arvelee, että Prius-toimitukset yltävät vuoden 2009 loppuun 
mennessä n. 300 000–400 000 kappaleeseen, joista n. 50 % myydään Pohjois-Amerikassa ja 17 % 
Euroopassa.

Priuksen voimakas kysyntä kotimarkkinoilla saattaa pienentää USA:n markkinoille vietävien 
autojen määrää. Ensimmäiset Amerikkaan menevät Priukset lastattiin laivaan huhtikuun lopussa.

Toyota valmistaa noin 40 000 Priusta kuukaudessa, ja tuotantoa pyritään nostamaan hieman mm. 
ylitöiden avulla.

Lintu on  
kuningas-
kalastaja

Edellisen Toyota Plus -lehden ilmoi-
tusliitteen kilpailussa tunnistettiin 

lintua. Arvonnassa onni suosi Meir 
Wasiakia Vääksystä, joka tiesi sen ku-
ningaskalastajaksi useimpien vastaajien 
lailla. Meir palkittiin kassillisella Toyo-
tan autonhoitotuotteita.

Musapesula 
avattiin

uutiset
Kuningaskalastaja  
(Alcedo Atthis) on koski-
paikoissa viihtyvä lintu ja 
taitava lentäjä, joka heit-
telee saaliskalojaan il-
maan saadakseen ne osu-
maan pää tai pyrstö edellä 
kurkkuunsa. Kuningaska-
lastaja viihtyy parhaiten 
veden lähettyvillä. Lajia 
tavataan Euroopassa, Aa-
siassa, Afrikassa ja Suo-
messakin lähinnä Etelä-
Suomen alueella.
Kuva: www.naturegate.fi
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Kitkaton suhde.
Toyota ja Toyota Motor Oil.

www.toyota.

Toyota Motor Oil on Toyota Genuine Parts -tuoteperheen uusi jäsen. 
Löydät sen vain Toyota-huollosta.
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Lehti Toyota-autoilijoille 2/2009

Lexus ja Toyota Merkkien Merkki -tutkimuksen kärjessä

Verso
Uusi tila-auto

taipuu moneen 
tarpeeseen

Esittelyssä

Lexus
Urban Cruiser

ja
RX 450h


